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  Реформом школства 1977. године и формирањем образовних центара први пут се јављају пољопривредна и хемијско-

технолошка струка за које су се ученици опредељивали у трећем разреду после завршених заједничких основа. 

 Новом реформом школства  у Србији 1985. године Образовни центар је подељен на две школе: Школски центар „27. март“ и 

Образовни центар „Буда Давидовић“. Свака школа је имала по три струке. Школски центар чиниле су: математичко-техничка струка, 

пољопривреда и хемијско-технолошка струка. 

На основу Одлуке Збора радних људи Школског центра „27. март“ из Обреновца и Уговора са Фондом средњег образовања 

директор Гимназије у Обреновцу Гојко Бујић и директор Пољопривредно-хемијске школе Душан Вуковић закључили су Споразум о 

заједничким улагањима и коришћењима грађевинских објеката, опреме, ситног инвентара, просторија и осталих трошкова број 19/I од 

24.12.1990 године, којим је између осталог предвиђено да се грађевински објекти (школска зграда, спортски терени, ограда и киоск са 

магацином) поделе и укњиже у основна средства 50:50 са подједнаким коришћењем, с тим што ће једна школа изводити наставу у 

једној смени, а друга школа у другој смени.  

Одлуком окружног суда у Београду Fi 8359/90 Пољопривредно-хемијска школа је регистрована 09. октобра 1990. године, а 

образовни профили заступљени у школи верификовани су решењима надлежног министарства, и то:    

 

Подручје рада пољопривреда, производња и прерада хране Подручје рада хемија, неметали 

Пољопривредни техничар  

Министарство просвете Републике Србије 

Решење 022-05-70/93-03 од 28.02.1994 год. 

Хемијско-технолошки техничар 

Министарство просвете РС 

Решење 022-05-70/93-03 од 28.02.1994 год. 

Ветеринарски техничар  

Министарство просвете Републике Србије 

Решење број 022-05-70/93/94-03 од 13.10.2000 год. 

Хемијски лаборант  

Министарство просвете РС 

Решење број 022-05-70/93-03 од 29.11.2004 год. 

Техничар хортикултуре 

Министарство просвете и спорта Републике Србије 

Решење број 022-05-70/93-03 од 06.02.2003 год. 

Техничар за заштиту животне средине 

Министарство просвете и спорта РС 

Решење број 022-05-70/93-03 од 21.06.2006 год. 

Прехрамбени техничар 

Министарство просвете и спорта Републике Србије 

Решење број 022-05-70/93-03 од 06.02.2003 год. 

Техничар за индустријску фармацеутску технологију 

Министарство просвете и спорта РС 

Решење број 022-05-70/93-03 од 21.06.2006 год. 

Пољопривредни произвођач 

Министарство просвете Републике Србије РС 

Решење 022-05-70/93-03 од 28.02.1994 год. 

Израђивач хемијских производа 

Министарство просвете РС 

Решење 022-05-70/93-03 од 28.02.1994 год. 
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Месар 

Министарство просвете и спорта Републике Србије 

Решење број 022-05-70/93-03 од 06.02.2003 год. 

/ 

Пекар 

Министарство просвете и спорта Републике Србије 

Решење број 022-05-70/93-03 од 06.02.2003 год. 

/ 

Произвођач прехрамбених производа  

Министарство просвете и спорта Републике Србије 

Решење број 022-05-70/93-03 од 06.02.2003 год. 

/ 

Цвећар-вртлар 

Министарство просвете Републике Србије 

Решење број 022-05-70/93/94-03 од 13.10.2000 год. 

/ 

Руковалац механичар пољопривредне технике 

Министарство просвете Републике Србије 

Решење број 022-05-70/93/94-03 од 13.10.2000 год. 

/ 

 

Основна делатност школе  је средње стручно образовање, шифра делатности 8532. 

 

Поред основне делатности, школа обавља и проширену делатност на основу Одлуке о проширеној делатности коју је донео 

Школски одбор, уз сагласност Министарства, и то: 

Назив проширене делатности Број решења 

Испитивање плодности земљишта 
022-05-00070/93-03 од 09.09.2008 године 

Министарства просвете Републике Србије 

Производња и продаја пекарских производа 
022-05-00070/93-03 од 08.10.2014 године 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 

Производња и продаја повртарских, 

расадничарских, воћарско-виноградарских, 

цвећарских и ратарских производа, лековитог и 

зачинског биља, сточарских и пчеларских производа 

 

022-05-00070/93-03 од 13.10.2016 године 

 Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 
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Основна делатност школе  је средње стручно образовање, шифра делатности 8532. 

 

Подаци о школи 

Назив школе: ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКА ШКОЛА 

Место и адреса: 11500 Обреновац, Милоша Обреновића бр. 90 

Број телефона и факс: 011 8721 375; 011 8721 532  

e-mail: office@polj-hemskola.edu.rs 

phskola@gmail.com 

сајт: www.polj-hemskola.edu.rs 

Име и презиме директора: Драгољуб Златановић, дипл. маш.инж. 
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1. Увод 

 

Образовно-васпитни рад обавља се на основу планова и програма наставе и учења, Школског програма и Годишњег плана рада 

школе  и садрже све законом предвиђене елементе.  

Школски програм се доноси на основу плана и програма наставе и учења, односно програма одређених облика стручног 

образовања, а узимајући у обзир развојни план школе, у складу са Законом и Законом о средњем образовању и васпитању.  

Школски програм садржи: 1) циљеве школског програма; 2) назив, врсту и трајање свих програма образовања и васпитања које 

школа остварује и језик на коме се остварује програм; 3) обавезне предмете, изборне програме и модуле по образовним профилима и 

разредима;  4) начин остваривања принципа, циљева и исхода образовања и стандарда постигнућа, начин и поступак остваривања 

прописаних планова и програма наставе и учења, програма других облика стручног образовања и врсте активности у образовно-

васпитном раду; 5) програм допунске, додатне и припремне наставе; 6) програме и активности којима се развијају способности за 

решавање проблема, комуникација, тимски рад, самоиницијатива и подстицање предузетничког духа; 7) факултативне наставне 

предмете, њихове програмске садржаје и активности којима се остварују; 8) начине остваривања и прилагођавања програма музичког 

и балетског образовања и васпитања, образовања одраслих, ученика са изузетним способностима и двојезичног образовања; 9) програм 

културних активности школе; 10) програм слободних активности; 11) програм каријерног вођења и саветовања; 12) програм заштите 

животне средине; 13) програме заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програме превенције других облика ризичног 

понашања и програм заштите од дискриминације; 14) програм школског спорта; 15) програм сарадње са локалном самоуправом; 16) 

програм сарадње са породицом; 17) програм излета и екскурзија; 18) програм безбедности и здравља на раду; 18а) смернице за 

прилагођавање и пружање додатне подршке; 19) друге програме од значаја за школу.  
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Израда, усавршавање и реализација школског програма заснива се на следећим  општим принципима:      

                                                              

 децентрализација, демократизација и деполитизација (професионализација);                           

 образовање за потребе информатичког,  технолошког, глобалног друштва (језичка, математичка ,медијска и информатичка 

писменост);  

 подстицање ученика да самостално развија и унапређује своја знања, умења , ставове и вредности; 

 учење да се учи, успостављање и развијање разноврсних метода и стратегија учења превазилази значај конкретних чињеничких 

знања;  школски програм оспособљава ученика да учи у различитим приликама и под различитим условима; 

 једнаке образовне могућности за све. 

 

Општи принципи система образовања и васпитања: 

Систем образовања и васпитања мора да обезбеди за сву децу, ученике и одрасле: 

1) једнакост и доступност остваривања права на образовање и васпитање заснованом на социјалној правди и принципу једнаких шанси 

без дискриминације; 

2) усмереност образовања и васпитања на дете и ученика кроз разноврсне облике учења, наставе и оцењивања којима се излази у сусре 

различитим потребама детета и ученика, развија мотивација за учење и подиже квалитет постигнућа; 

3) поштовање људских права и права сваког детета, ученика  одраслог и уважавање људског достојанства; образовање и васпитање у 

демократски уређеној и социјално одговорној установи у којој се негују отвореност, сарадња, толеранција, свест о културној и 

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

слободе, поштења и одговорности и у којој је осигурано пуно поштовање права детета, ученика и одраслог; 

4) 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 лични образовним потребама сваког детета, ученика и одраслог; 

5) целоживотно учење, које укључује све облике учења и значи учествовање у различитим облицима образовних активности током 

живота, с циљем сталног унапређивања потребних личних, грађанских, друштвених  и радних компетенција; 

6) образовање и васпитање засновано на компетенцијама у складу са стратешким и функционалним оквиром за планирање и 

остваривање процеса образовања и васпитања, чиме се стварају услови и пружа подршка за развој свих компетенција; 

7) професионалну етику и компетентност која подразумева високу стручност наставника, васпитача, стручних сарадника, директора и 

секретара стални професионални развој и висок ниво професионалне одговорности и  етичности; 
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8) хоризонталну и вертикалну проходност којом 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); 

9) демократичност кроз укљученост свих учесника у систему образовања и васпитања у стварању и спровођењу образовних политика, 

поштујући потребе и права уз обавезе и одговорности; 

10) аутономија установе кроз планирање и остваривање одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу унапређивања 

квалитета образовања и васпитања поштујући специфичности установе и локалне средине. 

. 

У остваривању  принципа посебна пажња посвећује се: 

У остваривању принципа, посебна пажња посвећује се:  

1) сарадњи са породицом, укључивањем родитеља односно другог законског заступника, ради успешног остваривања 

постављених циљеваобразовања и васпитања, локалном заједницом и широм друштвеном средином;  

2)  подршци преласка детета, односно ученика у следећи ниво образовања и васпитања и остваривању континуитета у образовању 

и васпитању;  

3)  идентификацији, праћењу и подстицању ученика и одраслих са изузетним способностима (талентовани и даровити) уз 

обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима образовања и 

васпитања и установама; 

4)  могућности да деца, ученици и одрасли са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене 

материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а лица смештена у установе социјалне 

заштите, деца, ученици и одрасли са здравственим проблемима остварују право на образовање за време смештаја у установи и 

током болничког и кућног лечења;  

5)  смањењу стопе напуштања система образовања и васпитања, посебно лица из социјално угрожених категорија становништва и 

неразвијених подручја, лица са сметњама у развоју и инвалидитетом и других лица са специфичним тешкоћама у учењу и 

подршци њиховом поновном укључењу у систем, у складу са принципима инклузивног и интеркултуралног образовања и 

васпитања; 

6) каријерном вођењу и саветовању запослених, ученика и одраслих усмереном ка личном развоју појединца и напредовању у 

образовном и професионалном смислу;  

7) остваривању права на образовање и укључивањем у систем образовања и васпитања на различитим узрастима и нивоима, без 

угрожавања других права детета и других људских права;  
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8) сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања 

одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања. 

 услове имају приступ свим нивоима образовања у установама; 

 остваривању права на образовање, без угрожавања других права  детета и других људских права. 

 

 

 

Циљеви образовања и васпитања 

 

 Основни циљеви образовања и васпитања су: 

 1) обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју детета, ученика и одраслог;  

2) обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој детета, ученика и одраслог, развијање ненасилног понашања и 

успостављање нулте толеранције према насиљу;  

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

васпитања;  

4) развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности, потребе неговања и 

развоја физичких способности;  

5) развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине и еколошке етике, заштите и добробити 

животиња; 

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

образовној пракси;  

7) развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву које се мења;  

8) пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета, ученика и одраслог, у складу са његовим 

узрастом, развојним потребама и интересовањима;  

9) развијање кључних компетенција за целоживотно учење, међупредметних компетенција и стручних компетенција у складу са 

захтевима занимања, потребама тржишта рада и развојем савремене науке и технологије;  

10) развој свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, 

способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења;  
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11) оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог развоја и будућег живота;  

12) развијање позитивних људских вредности;  

13) развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање другарства и пријатељства;  

14) развијање компетенција за разумевање и поштовање права детета, људских права, грађанских слобода и способности за живот у 

демократски уређеном и праведном друштву;  

15) развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, толеранције и уважавање 

различитости;  

16) развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности Републици Србији, поштовање и неговање 

српског језика и матерњег језика, традиције и културе српског народа и националних мањина, развијање интеркултуралности, 

поштовање и очување националне и светске културне баштине;  

17) повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања, завршавање образовања и васпитања у предвиђеном року са 

минималним продужетком трајања и смањеним напуштањем школовања;  

18) повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа становништва Републике Србије као државе 

засноване на знању. 

 

 

Исходи образовања и васпитања  

 

Исходи образовања и васпитања су јасни искази о томе шта се од ученика очекује да зна, разуме и да је способан да покаже, односно 

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

праћење и вредновање образовања и васпитања.  

Исходи образовања и васпитања представљају способност ученика да:  

1) изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице и ставове у усменој и писаној форми; 

прикупља, анализира, организујe и критички процењујe информације; 

3) користи српски језик, односно језик нациналне мањине и страни језик у зависности од културног наслеђа и средине, потреба 

и интересовања;  

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

животној средини;  
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5) ради ефикасно са другима као члан тима, групе, организације и заједнице;  

6) зна како да учи;  

7) уме да разликује чињенице од интерпретација; 

8) примењује математичко мишљење и знање у циљу решавања низа проблема у свакодневним ситуацијама;  

9) поуздано, критички и одговорно према себи и другима користи дигиталне технологије;  

10) одговорно и ефикасно управља собом и својим активностима;  

11) ефикасно и конструктивно учествује у свим облицима радног и друштвеног живота, поштује људска права и слободе, 

комуницира асертивно и ненасилно посебно у растућој разноликости друштава и решавању сукоба;  

12) покрећe и спремно прихвата промене, преузима одговорност и има предузетнички приступ и јасну оријентацију ка 

остваривању циљева и постизању успеха;  

13) остварује идеје, планира и управља пројектима ради постизања циљева који доприносе личној афирмацији и развоју, 

друштвеној или привредној активности;  

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

15) има свест о сопственој култури и разноликости култура, уважава значај креативног изражавања идеја, искустава и осећања 

путем различитих медија, укључујући музику, књижевност, извођачке и визуелне уметности.  

Остваривање исхода образовања и васпитања обезбеђује се укупним образовно-васпитним процесом на свим нивоима 

образовања и васпитања, кроз све облике, начине и садржаје рада.  

 

Стандарди образовања и васпитања 

 

Стандарди образовања и васпитања представљају скуп норми на основу којих се врши процена квалитета у систему образовања 

и васпитања, и то:  

1) стандарди постигнућа ученика;  

2) стандарди квалитета рада установе;  

3) стандарди квалитета уџбеника;  

4) стандарди компетенција наставника, васпитача и стручних сарадника;  

5) стандарди компетенција директора. 
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1) Образовање треба да буде усмерено на процесе и исходе учења више него на представљање садржаја појединих  дисциплина; 

Наглашавањем циљева и исхода као организатора образовног процеса и  избалансираним избором садржаја, који су за њих 

функционално везани, даје се могућност за активније учешће  наставника у креирању образовног и наставног процеса.  Један од 

главних професионалних задатака наставника је стварање што више и што  разноврснијих прилика за учење осмишљавањем наставних 

активности  тако да се њима  стварају предуслови за стицање и развијање знања, умења, ставова и вредности којима су  одређени 

исходи (резултати, ефекти) образовања.   

Виши степен  професионалне аутономије наставника предметне наставе подразумева и виши степен професионалне одговорности 

посебно у погледу квалитета наставног процеса и оствареност нивоа образовних постигнућа ученика.                        

Школски програм подразумева и јединство образовног система као целине јер су дефинисани исходи  наставе образовних области, 

основних, обавезних и изборних предмета исти за све разреде и за сва ученике. 

 

2) Образовање треба да буде засновано на стандардима уз систематско праћење и процењивање његовог квалитета 

Усмереност на исходе подразумева дефинисане стандарде. Систематско праћење и процењивање квалитета образовања је 

могуће само уколико постоје стандарди којима  се одређује шта је квалитет у образовању. Стандарди су јасни, прецизни и 

операционализовани,  то јест представљају објективне показатеље успешности. Образовни стандарди се не односе само на замишљени  

систем нити на пожељно стање  већ су у складу са реалним условима и могућностима  образовања. 

 

Стандарди  квалитета исхода блиско су повезани са исходима образовања. Исходи описују која знања, умења и ставове треба 

успоставити у одређеном разреду, а стандарди дефинишу ниво њихове развијености. 

 

3) Образовање треба да буде засновано на интегрисаном наставном програму у којем постији хоризонтална и вертикална  

повезаност између различитих наставних предмета који су повезани у шире целине (образовне области); 

 

4) За квалитет образовања одговорност не сносе само наставникци предметне наставе и школе већ и остали заинтересовани актери 

(родитељи, односно други законски заступници и  локална заједница). Заједничка одговорност за квалитет образовања свих 

директних и индиректних  учесника наставног и образовног процеса подразумева сарадњу међу  члановима школског 

колектива, сарадњу на локалном нивоу (кроз  формирање и функционисање локалних тимоваИ као сталну сарадњу са локалном 

и широм друштвеном  заједницом.                                        
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5) Образовање треба да поштује  индивидуалне разлике међу ученицима  у погледу начина учења и брзине напредовања. 

Настава и образовање треба да се прилагоде индивидуалним карактеристикама, могућностима, потребама и интересовањима 

ученика. Индивидуални приступ настави и учењу узима у обзир што сваки ученик уноси  у наставу  (своју личност, лична искуства, 

ставове, вредности, претходна знања и  искуства , елементи породичне средине, специфичности културе и традиције у којој  одраста и 

сл.). 

Степен сложености наставних садржаја и њихов обим, методе наставног рада и облици  организације процеса подучавања и учења, 

прилагођавају се и индивидуалним могућностима, потребама и интересовањима, како би се сваком ученику омогућило  да 

заиста развије знања и вештине дефинисане исходима образовања.  

Индивидуални приступ подучавању подразумева и разноврсност облика и метода рада и  стратегија у процесу подучавања. Важно је да 

активност омогући ученицима да у датим околностима  формирају предвиђена знања и вештине; 

 

6) Образовање треба  да се заснива на кооперативним , активним и  искуственим методама наставе и учења; 

Школски програм који је усмерен на ученика, процес учења и исходе образовања подразумева и захтева активно учешће 

ученика. Поред когнитивне,  учење захтева и социјалну, емоционалну и вољну димензију. Потребно је уважити индивидуалне разлике 

и различитост стилова учења међу ученицима. Нагласак је  на размени знања и искуства не само између наставника предметне наставе 

и ученика него и међу самим ученицима применом различитих облика рада (индивидуалног, рада у паровима и малим групама на 

разноврсним проблемским и истраживачким задацима различитог степена сложености и сл.). У наставном процесу је корисно 

комбиновање различитих методичких решења и избор оних метода  које су најпогодније за постизање дефинисаних циљева и исхода  и 

усклађене са садржајима наставе, узрасним и развојним карактеристикама ученика, њиховим претходним знањем  и искуством и 

условима рада.                                                                                     

Адекватан избор метода рада је професионална обавеза и одговорност наставника. 

 

7) Образовање треба да уважава свакодневно искуство ученика и ваншколска знања  и да их повезује са садржајима наставе; 

 

8) Образовање треба да развија код ученика позитиван однос према школи и подстиче интересовање за континуирано образовање; 

Остваривање овог принципа се постиже подстицањем самопоуздања, припремањем и оспособљавањем  ученика за самосталан 

рад. У току образовања ученик треба да  упозна и овлада техникама и стратегијама ефикасног и самосталног учења.                                                                                                                                                                                                
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Ученик треба да буде оспособљен за коришћење различитих извора информација (укључивши и стручну и научну литературу), 

различитих облика  информатичких и комуникационих средстава као и критички однос према изворима  информација, упримању, 

разумевању и размени информација.                            

 

9) Образовање треба да буде процес развоја знања, вештина, ставова  и вредности код ученика; 

 

Квалитетан Школски програм је онај који омогућава складан развој свих аспеката личности ученика. Стицање и развијање 

знања су главни циљеви целокупног образовања јер је знање претпоставка за развијање способности. Није могућепутем образовања и 

учења развијати сазнајне способности ако се пред ученике не постављају конкретни,занимљиви и озбиљни сазнајни задаци.  

Развијене способности, са друге стране, су претпоставка за развијање нових знања.  

 

Посебан значај имају она знања која су изграђена и организована тако да: 

 омогућавају стицање нових знања и њихову даљу изградњу (генеративна знања); 

 могу да се примењују у  околностима , ситуацијама и условима различитим од оних у којима су настала (трансфер знања); 

 доприносе развоју сазнајних и других способности и личних особина ученика(формативна знања). 

 

Кроз процес стицања знања  развијају се и  умења (вештине). Оне функционализују знања. Вредности и ставови се развијају 

кроз целину искуства у оквиру институционалног образовања а не превасходно кроз директне инструкције. 

Знања, умења, ставови и вредности су интегрални делови исте целине. На њиховом остваривању се ради истовремено и 

паралелно. Начин приказивања и обраде новог наставног садржаја, методе наставног, образовног и васпитног рада, разноврсност 

наставних облика активно учешће ученика у том процесу, различите врсте активности и што већи степен ангажовања ученика, 

неопходни су предуслови за успех школског програма. 
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2. Анализа стања у школи 

 Снаге:  

 Заинтересованост ученика и родитеља , односно других законских заступника за упис у школу; 

 Стручно застуљена настава; 

 Методички добро обучен наставни кадар; 

 Заинтересованост једног дела колектива за даљи професионални раст и развој; 

 Добра опремљеност школе (велики број наставних средстава); 

 Разноврсне ваннаставне активности (велики број секција, активан рад Ученичког  парламента);  

 Подршка ученицима (награде, саветодавни рад, помоћ у учењу, припреме и учествовања на такмичењима, ваншколским 

манифестацијама;  

 Успеси и постигнућа наставника предметне наставе  и ученика у оквиру многобројних такмичења; 

 Добра организација рада школе кроз рад: руководства школе, Педагошког колегијума, Наставничког већа,  Актива за развојно 

планирање и Развој школског програма); стручних већа за области предмета,  различитих тимова;  

 Поштовање закона, статута и осталих општих аката  Школе; 

 Добро опремљена библиотека; 

 Добра опремљеност фискултурне сале, уређено школско двориште, свечана сала и осталих простор;  

 Оппремљеност и услови за рад на школској економији у складу са правилницима;  

 Добра сарадња са локалном средином;  

 

Слабости: 

 Недовољна мотивисаност једног дела наставника и ученика за рад и увођење иновација; 

 Учење за оцену, код већине ученика 

 Појединачна ризична понашања ученика; 

 Велики број ученика-путника 
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МИСИЈА 

 

Да доследном применом општих принципа образовања и васпитања обезбедимо остваривање права ученика, а нарочито права на 

квалитетан образовно-васпитни рад, уз уважавање личности ученика и подршку за свестран развој личности, подршку за посебно 

исказане таленте и њихову афирмацију као и подршку ученицима којима је потребна додатна подршка у образовању. 

Да у области средњег стручног образовања, у коме се кроз теоријску наставу и вежбе у школи и учење кроз рад код послодавца, 

обезбедимо да ученици стичу, усавршавају, односно, изграђују знања, вештине, способности и ставове у складу са стандардима 

квалификација, као и стицање, усавршавање и развој компетенција у складу са потребама тржишта рада. 

Да сталним и систематским радом унапређујемо све области обезбеђивања квалитета рада, повећање ефикасности у образовном 

процесу кроз повезивање са локалном заједницом.  

Принципи рада школе су: 

- Поштовање људских права и слобода ученика и запослених, укључујући и забрану свих видова дискриминације; 

- Неговање односа међусобног разумевања, уважавање личности ученика, запослених и родитеља, односно других законских 

заступника ученика; 

- Обезбеђивање јавности и транспарентности у раду; 

- Пружање једнаке могуђности свим ученицима и запосленима за напредовање; 

- Подстицање учешћа ученика и запослених у активнсотима школе 

- Афирмисање креативности и иновативности ученика и запослених 

 

 

ВИЗИЈА 

Приоритетни задаци су: 

 

- Развој школе у области средњег стручног образовања која ће постати препознатљива у региону по условима у којима се одвија 

образовно-васпитни рад, услугама у обучавању, стандардима у опреми, блиској и ефикасној сарадњи са пословним светом; 

- Развијање код ученика осећања посвећености без премца; 

- Обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој ученика, развијање ненасилног понашања и успостављање 

нулте толеранције према насиљу; 
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- Подстицање, развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности, потребе 

неговања и развоја физичких способности; 

- Развијање свести о значају одрживог развоја, 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 

образовној пракси;  

- Развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву; 

- Омогућавање ученицима и запосленима пуног интелектуалног, емоционалног, социјалног, моралног и физичког развоја; 

- Обезбеђивање сваком ученику стицања компетенција за целоживотно учење које су потребне за лично испуњење и развој, 

укључивање у друштвени живот и запошљавање; 

- Да нивоом опремљености наставним средствима прати научно технолошки развој и побољшање материјално-техниких услова за 

рад школе чиме ће се достићи виши ниво образовних постигнућа на завршном и матурском испиту; 

- Развој свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, 

способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења; 

- Оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог развоја и будућег живота; 

- Развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговањем другарства и пријатељства. 

 

 

3. Полазне основе 

 

Основни документи на основу којих је одређена  врста и трајање програма образовања су: 

 

- Закон о основама система образовања и васпитања («Службени гласник РС»,  бр.  88/17 и 27/18-др.закон); 

- Закон о дуалном образовању (“Службени гласник РС”, број 101/17);  

- Закон о средњем образовању и васпитању («Службени гласник РС», бр. 55/13, 101/17 и 27/18-др.закон);  

- Закон о уџбеницима („Службени гласник РС“, број 27/18);  

- Закон о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“, број 34/01, 62/06-др.закон, ….., 99/14 и 

21/1-др.закон);  

- Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“, број 34/13,……142/14); 

- Закон о здравственом осигурању („Службени гласник РС“, број 107/05….10/16-др.закон); 
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-       Закон о централном регистру обавезног социјалног осигурања  („Службени гласник РС“, број 30/10, 44/14-др.закон и 

116/14); 

-       Закон о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС“, број 113/17 и 50/18); 

-        Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму („Службени гласник РС“, број 30/2010); 

-        Закон о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/201188/2013, 105/2014, 104/2016 – др.закон, 108/2016 и 

113/2017); 

-        Закон о раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,  13/17-одлука УС и 113/17); 

-        Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/05 и 68/15); 

-        Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“, број 97/08,  104/09-др.закон, 68/12 Одлука УС и 107/12); 

-          Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, број 120/04, 54/07, 104/09 и 

36/10); 

-          Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16); 

-          Закон о заштити узбуњивача („Службени гласник РС“, број 128/04); 

-          Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, број 101/05, 91/15 и 113/17-др.закон);  

-          Закон о спречавању злостављања на раду („Службени гласник РС“, број 36/10);  

-          Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/15);  

-          Закон о финансијској подршци породици са децом ( „Службени гласник РС“, број 113/17);   

-          Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовина ученика („Службени гласник РС“, 

број 21/15 и 16/18) 

-          Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“; број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13-испр, 108/13, 142/14, 

68/15-др.закон, 103/15, 99/16 и  113/17); 

-          Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних 

средстава („Службени гласник РС“; број 113/13, 21/14, 66/14, 118/14,  22/15 и 59/15): 

-          Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 44/01, 

….58/14); 

-          Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној 

својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као  и поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, број 16/18);  
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-          Уредба о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“; број 125/13, 12/16); 

-          Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС“, број 40/10);  

-          Уредба о Измени Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС“, број 80/92, 

45/16); 

-          Уредба о каталогу радних места  у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору (“Службени гласник РС”, 

број 81/17, 6/18 и 43/18); 

-         Уредба о шифарнику радних места („Службени гласник РС“, број 48/18); 

-          Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама 

(„Службени гласник РС-Просветни гласник“, број 6/90 и „Службени гласник РС-Просветни гласник“ број 4/91, 7/93, 17/93, 

1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/02, 5/03, 10/03, 24/04, 3/05,6/05, 11/05, 6/06, 12/06, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09, 5/10, 8/10-испр.; 

11/13; 14/13; 5/14, 3/15, 11/16 и 13/18);  

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

пољопривреда, производња и прерада хране („Службени гласник РС-Просветни гласник“, број 6/12, 1/13-испр., 10/16, 11/16-

др.правилник и 13/18-др.правилник ); 

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

хемија, неметали и графичарство  („Службени гласник РС-Просветни гласник“, број 11/14, 12/15, 11/16-др.правилник и 

13/18-др.правилник); 

-          Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада 

пољопривреда, производња и прерада хране („Службени гласник РС-Просветни гласник“, број 6/12; 2/13, 3/14,  5/14,  10/16 и 

5/17); 

-          Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног  образовања у подручју рада хемија, 

неметали и графичарство („Службени гласник РС-Просветни гласник“, број 11/14, 12/15 и 13/18);  

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

стручној школи за подручја рада пољопривреда, производња и прерада хране („Службени гласник РС-Просветни гласник“ 

број 1/93, 1/94, 1/96, 2/01, 5/02, 10/06, 5/11-др.правилник, 6/12-др.правилник, 5/13, 11/13, 14/13 и 9/18-др.правилници);   

-          Правилник о плану и програму наставе и учења стручних предмета  средњег стручног образовања у подручју рада 

пољопривреда, производња и прерада хране („Службени гласник РС-Просветни гласник“,број 9/2018) 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 18 
 

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

школи за подручја рада хемија, неметали и графичарство („Службени гласник РС-Просветни гласник“  број 11/93,  1/94, 6/95, 

8/96, 7/02, 10/05, 15/05,7/08,11/08, 8/09, 10/13, 11/13, 14/03 и 12/15-др.правилници); 

- Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за средње школе („Просветни гласник“ бр. 6/03,23/04,  

9/05 и 11/16) 

- Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање плана и програма 

заједничких предмета у стручним школама за образовне профиле трећег и четвртог степена стручне спреме („Службени 

гласник РС-Просветни гласник 7/91);  

- Правилником о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и 

програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању   у 

стручним школама у  подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране („Службени гласник РС-Просветни 

гласник“, број 16/15 и 10/16 и 13/18);  

- Правилником о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и 

програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању   у 

стручним школама у подручју рада хемија, неметали и графичарство („Службени гласник РС-Просветни гласник“, број 

16/15);  

- Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Службени 

гласник РС“, број 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/11, 8/11, 

9/13, 6/14, 5/15-др.правилник, 8/15-др-правилник, 16/15-др.правилник, 21/15-др.правилник);  

- Правилник о педагошкој норми свих облика образовно-васпитног рада наставника и стручних сарадника у средњој школи 

(«Службени гласник-Просветни гласник РС», бр. 1/92, 23/97 и 2/2000); 

- Правилник о основама васпитног програма („Службени гласник РС-Просветни гласник“, број 3/15); 

- опште педагошко-дидактичко упутство за стручне школе (Просветни гласник број 4/91); 

- Правилник о општим стандардима постигнућа за крај општег средњег образовања и средњег стручног образовања у делу 

општеобразовних предмета („Службени гласник РС“, број 117/13); 

- Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2018/2019 годину („Службени гласник РС-

Просветни гласник“, број 10/18);  
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- Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у 

подручју рада хемија, неметали и графичарство („Службени гласник РС-Просветни гласник, број 21/15, 11/16,2/17 и 13/18); 

- Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у 

подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране („Службени гласник РС-Просветни гласник, број 5/15, 10/16,2/17 

и 13/18); 

- Правилник о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у 

стручној школи („Службени гласник РС, број 8/15, 11/16, 13/16-испр., 13/16, 2/17 и 13/18); 

- Правилник о евиденцији у средњој школи («Службени гласник РС» бр. 31/06, 51/06 ; 44/13; 55/14,  73/16 и 48/18);  

- Правилник о јавним исправама које издаје средња школа («Службени гласник РС», бр. 31/06, 51/06 ; 44/13; 43/15 и 48/18); 

- Правилник о упису ученика у средњу школу (''Службени гласник РС'', бр. 23/18); 

- Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању  и васпитању (''Службени гласник РС'', бр. 82/15); 

- Правилник о стручно-педагошком надзору („Службени гласник РС“, број 34/2012);  

- Правилник о сталном стручном усавршавању  и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника 

(„Службени гласник РС“, број 81/17); 

- Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање 

(„Службени гласник РС“, број 76/2010); 

- Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику („Службени гласник РС“, број 

63/2010); 

- Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање („Службени гласник РС“, 

број 30/2010); 

- Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, детета, ученика или 

трећег лица у установи образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 22/16); 

- Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника („Службени гласник РС-Просветни гласник“ број 5/2012); 

- Правилник о вредновању квалитета рада установа („Службени гласник РС“, број 9/12); 

- Правилник о стандардима квалитета рада установе („Службени гласник РС-Просветни гласник“, број 14/18); 

- Правилник о ученичким задругама („Службени гласник РС-Просветни гласник, број 31/18); 

- Каталог уџбеника  („Службени гласник РС-Просветни гласник, број 9/16 и 5/18); 

- Правилник о општим основама школског програма („Службени гласник РС2, број 5/04);  



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 20 
 

- Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и 

васпитања („Службени гласник РС“, број 72/15, 84/15, 73/16  и 45/18); 

- Правилник о Oпштим стандардима постигнућа за предмет Српски као нематерњи језик за крај првог и другог циклуса 

обавезног образовања, општег средњег образовања и основног образовања одраслих- („Службени гласник РС“, број 55/17) 

- Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“ број 22/05, 51/18, 88/15, 

105/15 и 48/16);  

- Правилник о ближим условима за избор директора установе образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 108/15); 

- Правилник о стандардима компетенција директора установа образовања  и васпитања („Службени гласник РС“, број 38/13); 

- Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја („Службени гласник РС-

Просветни гласник“,  број 5/11); 

- Правилник о плану уџбеника („Службени гласник РС-Просветни гласник“, број  9/16, 10/16-испр. и 10/17);    

- Правилник о плану уџбеника за стручне предмете у стручним школама  („Службени гласник РС-Просветни гласник“, број 

6/16); 

- Правилник о полагању стручног испита за секретара установе образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 8/11); 

- Правилник о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава РС и усклађивања 

књиговодственог стања са стварним стањем („Службени гласник РС“, број 33/15); 

- Правилник о критеријумима за финансирање установе која обавља делатност образовања и васпитања („Службени гласник 

РС“, број 73/16 и 45/18); 

- Упутство о заштити и безбедности деце и ученика у настави број 610-00-953/2014/01 од 22.12.2014 године 
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4. Назив, врста и трајање свих програма образовања 

 

 

Школски програм садржи назив, врсту и трајање  програма за сваки наставни предмет у оквиру образовних профила (реализују 

се програми општеобразовних и стручних предмета у оквиру образовних профила:   

 четворогодишњи: ветеринарски техничар, пољопривредни техничар, техничар хортикултуре, техничар за заштиту животне 

средине, техничар за индустријску фармацеутску технологију; 

 трогодишњи: цвећар-вртлар, пекар, месар,руковалац-механичар пољопривредне технике. 

 

Школа образује ученике за следећа подручја рада и образовне профиле: 

 

ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ 

Образовни профил Степен Одељења 

1. Ветеринарски техничар IV 1/1, 2/1, 3/1, 4/1 

2. Пољопривредни техничар IV 1/2, 2/2, 3/2  4/2 

3. Техничар хортикултуре IV 4/3 

4. Цвећар-вртлар III 1/3, 2/3, 3/3 

5. Пекар III 1/6, 2/6, 3/6 

6. Месар  III 1/6, 2/6, 3/6 

7.Руковалац-механичар пољопривредне технике III 1/3 

Укупно  15 

 

ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ 

Образовни профил Степен Одељења 

1. Техничар за заштиту животне средине IV 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 

2. Техничар за индустријску фармацеутску технологију IV 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 

Укупно  8 
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5. Циљеви школског програма 

 

У циљу праћења динамике развоја образовања и васпитања,  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 неговање културе рада; 

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

• Развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавањаинформација, 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 складанпсихофизички развој и очување и унапређивање здравља 

ученика; 

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

• Развијање свести о државној и националној припадности, неговање сопственетрадиције 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 узраснеравноправности 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 способностисамовредновања; 

• 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. 
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6. Матурски испит 

6.1. Образовни профил: Ветеринарски техничар 

ЦИЉ  

Матурским испитом проверава се да ли је ученик, по успешно завршеном образовању за образовни профил ветеринарски 

техничар, стекао  знања, вештине и ставове, односно  стручне компетенције прописане Стандардом квалификације ветеринарски 

техничар.  

СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ 

 Стандард квалификације у овом документу обједињује опис рада дефинисан правилником о матурском испиту за овај профил и 

опис циљева и исхода стручног образовања утврђен правилником о наставном плану и програму за овај образовни профил. 

Назив квалификације: Ветеринарски техничар  

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране  

Ниво квалификације: IV 

Сврха квалификације: Асистирање ветеринару при третману животиња и здравственој заштити животиња у ветеринарској 

амбуланти и на терену.  

Начин стицања квалификације: Квалификација се стиче након успешно завршеног процеса средњег стручног образовања.  

Трајање:Програм средњeг стручног образовања за стицање квалификације траје четири године.  

Начин провере: Достигнутост исхода програма средњег стручног образовања се проверава на матурском испиту који спроводи 

средња школа.  

Заснованост квалификације: Квалификација се заснива на опису рада, циљевима стручног образовања и исходима стручног 

образовања.  
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Опис рада  

Дужности - стручне компетенције:  

 Организовање сопственог рада у области ветеринарске медицине  

 Асистирање ветеринару при третману животиња у ветеринарској амбуланти  

 Пријем узорака за трихинелоскопски преглед  

 Узимање узорака за хематолошки, биохемијски, микробиолошки и копролошки преглед  

 Обављање послова здраствене заштите животиња на терену уз надзор ветеринара  

 Вођење и испуњавање ветеринарске документације  

 Предузимање мера сигурности у раду и заштите животне средине, у складу са прописима 

Дужности - стручне компетенције Задаци - јединице компетенција 

Организовање сопственог рада у 

области ветеринарске медицине  

- Обезбеђује услове за преглед животиња и интервенцијe 

- Припрема инструментаријум и контролише стерилизацију  

- Планира сопствени рад  

- Припрема радно место  

- Надзире рад ветеринарских болничара и помоћног особља  

-Прати новине из области узгоја, држања, неге и здравствене заштите животиња  

Асистирање ветеринару при третману 

животиња у ветеринарској амбуланти  

-  Прима и смешта животиње  

- Узима анамнестичке податке од власника животиње  

- Фиксира животиње  

- Испитује тријас  

- Помаже ветеринару приликом прегледа животиње  

- Преоперативно припрема пацијента  

- Припрема и одржава радна средства и инструменте  

- Стерилише и дезинфикује средства и инструменте  

- Асистира код одређених терапијских или хируршких захвата  

- Аплицира лекове  

- Прати постоперативни ток  
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- Чита ветеринарске рецепте  

- Издаје лекове, храну и адитиве  

- Складишти и дефектира лекове, храну и адитиве  

- Води евиденцију у ветеринарској амбуланти  

 

Пријем узорака за трихинелоскопски 

преглед 

- Преузима узорке  

- Израђује препарате  

- Уклања вишак материјала и остатке ткива  

- Обавља хигијенску обраду трихинелоскопских стакала  

- Припрема апарате и дигестивне течности код методе  

   вештачке дигестије  

- Припрема, одржава, стерилише и дезинфикује средства и 

инструменте за узорковање 

Узимање узорака за хематолошки, 

биохемијски, микробиолошки и 

копролошки преглед  

- Узоркује млеко, крв, урин и фецес  

- Узоркује патолошки и непатолошки материјал  

- Узоркује намирнице животињског порекла  

- Манипулише са инфективним и неинфективним материјалом  

- Чува материјал под одређеним условима  

- Припрема, одржава, стерилише и дезинфикује радна средства и инструменте  

 

Обављање послова здравствене 

заштите животиња на терену уз надзор 

ветеринара  

 

- Вакцинише и обавља дехелиминтизацију животиња  

- Акушира  

- Пружа прву помоћ и аплицира лекове  

- Спроводи зоохигијенске и зоотехничке мере  

- Припрема, одржава, стерилише и дезинфикује радна средства и инструменате  

- Негује и развија пословне и стручне сарадње  
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Вођење и испуњавање ветеринарске 

документације  

 

- Отвара болесничке листе, историје болести и уноси податке у електронску базу  

- Попуњава извештаје о обављеним активностима  

- Води амбулантни протокол  

- Води дневник теренских активности  

- Води евиденције о утрошеним лековима и материјалним средствима  

- Спецификује трошкове ветеринарских услуга  

 

Предузимање мера сигурности у раду и 

заштите животне средине, у складу са 

прописима  

 

- Употребљава заштитна средстава и опрему у раду  

- Упознаје власника животиња са опасностима и употребом лекова и опреме  

- Сортира, пакује и уништава потенцијално опасан материјал на прописани начин  

- Уклања употребљени потрошни материјал  

на прописани начин  

- Обезбеђује спољашњу средину од контаминације инфективним материјалом  

- Обезбеђује употребљена Д.Д.Д. средства од додира са водом за пиће, намирницама, људима 

и животињама  

 

 

Структура матурског испита 

Матурски испит састоји се из три дела: 

1) испит из матерњег језика и књижевности; 

2) испит за проверу стручно–теоријских знања; 

3) матурски практични рад. 

Предуслови за полагање матурског испита 
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Матурски испит може да полаже ученик који је успешно завршио четири разреда средње школе по наставном плану и програму 

за образовни профил ветеринарски техничар.Завод за унапређивање образовања и васпитања- Центар за стручно образовање одраслих 

припрема Приручник о полагању матурског испита за образовни профил ветеринарски техничар. У оквиру Приручника се утврђују: 

- посебни предуслови за полагање и спровођење матурског испита 

- збирка теоријских задатака за матурски испит 

- листа стандардизованих радних задатака и комбинација за матурски практичан рад и обрасци за оцењивање. 

- начин организације и реализације свих делова у оквиру матурског испита 

 

Збирку теоријских задатака за матурски испит и практичне радне задатке припремају наставници стручних предметаиз школа у 

којима се остварује образовање за образовни профил ветеринарски техничар, у сарадњи са Центром.Центар за сваку школску годину 

припрема Приручник и објављује га на званичној интернет страници Завода.  

Организација матурског испита 

Матурски испит спроводи се у школи и просторима где се налазе радна места и услови за реализацију матурског практичног 

рада. Матурски испит се организује у школама у три испитна рока која се реализују у јуну, августу и јануару. 

 За сваког ученика директор одређује менторе.Ментори су наставници стручних предмета који су обучавали ученика у току 

школовања. Они помажу ученику у припремама за полагање испитаза проверу стручно теоријских знања и матурског практичног рада. 

У оквиру периода планираног за припрему и полагање матурских испита школа организује консултације и додатну припрему 

ученика за полагање испита, обезбеђујући услове у погледу простора, опреме и временског распореда.Матурски испит за ученика 

може да траје највише четири дана. У истом дану ученик може да полаже само један део матурског испита. 

За сваки део матурског испита директор именује стручну испитну комисију коју чине три члана и три заменика.  

Сваки део матурског испита  се оцењује и на основу тих оцена утврђује се општи успех на матурском испиту 
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Испит из матерњег језика и књижевности 

 Циљ испита је провера језичке писмености, познавања књижевности као и опште културе. 

Испит из матерњег језика полаже се писмено. На испиту ученик обрађује једну од четири понуђене теме. Ове теме утврђује 

Испитни одбор школе, на предлог стручног већа наставника матерњег језика  и књижевности.Писмени испит траје три сата.  

Оцену писаног рада утврђује испитна комисија на основу појединачних оцена сваког члана испитне комисије.  

Испитну комисију за матерњи језик чине три наставника матерњег језика, од којих се један именује за председника комисије. 

Сваки писмени састав прегледају сва три члана комисије и изводе јединствену оцену.  

Испит за проверу стручно теоријских знања 

Циљ овог дела матурског испита је провера стручно теоријских знања неопходних за обављање послова и задатака за чије  се 

извршење  ученик оспособљава током школовања. На испиту се проверавају знања која се стичу из предмета болести животиња.  

Испит се полаже писмено, решавањем теста за проверу стручно теоријских знања , који садржи до 50 задатака, а вреднује се са 

укупно 100 бодова. Бодови се преводе у успех. Скала успешности је петостепена.  

Укупан број бодова остварен на тесту Успех 

до 50 недовољан  (1) 

50,5  - 63 довољан      (2) 

63,5 – 75 добар           (3) 

75,5 - 87 врло добар    (4) 

87,5 - 100 одличан         (5) 

 

Тест и кључ за оцењивање теста припрема Центар, на основу збирке теоријских задатака за матурски испит. Тест садржи 

познате задатке објављене у збирци (75 бодова)и делимично познате задатке настале делимичном изменом задатака (25 бодова). 
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Тестови су конципирани тако да обухватају све нивое знањаи све садржаје који су процењени као темељни и од суштинског 

значаја за обављање послова и задатака у оквиру занимања као и за наставак школовања у матичној области.  

Комисију за преглед тестова чине три наставника стручних предмета. 

Матурски практичан рад 

Циљ матурског практичног рада је провера стручних компетенција прописаних Стандардом квалификације ветеринарски 

техничар. На матурском практичном раду ученик извршава два стандардизована радна задатка којима се проверавају прописане 

компетенције.За проверу прописаних компетенција утврђује се листа стандардизованих радних задатака. Од ових задатака сачињава се 

одговарајући број комбинација радних задатака за матурски практичан рад. Листе стандардизованих радних задатака  

комбинације,критеријуми и обрасци за оцењивање саставни су део Приручника.  

На основу листе комбинација из Приручника, школа формира школску листу комбинација у сваком испитном року. Број 

комбинација у листи мора бити за 10% већи од броја ученика који полажу матурски испит. Ученик извлачи комбинацију радних 

задатака приликом пријављивања за полагање матурског испита.  

Сваки радни задатак може да се оцени са највише 100 бодова. 

Оцену о стеченим компетенцијама даје трочлана испитна комисија. Директор именује чланове комисије и њихове замене. 

Комисију чине два наставника стручних предмета, од којих је један председник комисије, и представник послодаваца, стручњак у датој 

области рада. 

Сагласност на чланство  представника послодаваца у комисији, на предлог школа, даје Унија послодаваца Србије односно 

Привредна комора Србије у сарадњи са Зсводом. Базу података о члановима испитних комисија – представницима послодаваца води 

Центар.  

Сваки члан испитне комисије у свом обрасцу за оцењивање радног задатка утврђује укупан број бодова по задатку. На основу 

појединачног бодовања свих чланова комисије утврђује се просечан број бодова за сваки задатак. када кандидат оствари просечних 50 

бодова, по сваком радном задаттку, сматра се да је показао компетентност.  
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Ако је просечан број бодова на једном радном задатку који је кандидат остварио његовм извршењем, мањи од 50, сматра се да 

кандидат није показао компететност. У овом случају оцена успеха на матурском практичном раду је недовољан (1).  

Укупан број бодова који ученик оствари на матурском практичном раду једнак је збиру просечних бодова на свим радним 

задацима. Укупан број бодова преводи се у успех. 

Бодови се преводе у успех према следећој скали.  

Укупан број бодова остварен на тесту Успех 

100 - 125 довољан      (2) 

126 – 150 добар           (3) 

151 – 175 врло добар  (4) 

176 - 200 одличан      (5) 
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6.2. Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Циљ матурског испита 

Матурским испитом проверава се да ли је ученик, по успешно завршеном образовању за образовни профил ветеринарски 

техничар, стекао  знања, вештине и ставове, односно  стручне компетенције прописане Стандардом квалификације  пољопривредни  

техничар.  

Стандард квалификације:Стандард квалификације у овом документу обједињује опис рада дефинисан правилником о матурском 

испиту за овај профил и опис циљева и исхода стручног образовања утврђен правилником о наставном плану и програму за овај 

образовни профил. 

Назив квалификације: Пољопривредни  техничар  

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране  

Ниво квалификације: IV 

Сврха квалификације:Организовање и спровођење биљне и сточарске производње у комбинатима и на газдинствима..  

 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 и сточарске производње. 

 

 

 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 32 
 

Стручне компетенције и јединице компетенција 

Дужности - стручне 

компетенције  Задаци - јединице компетенција 

Организовање биљне и 

сточарске производње у 

комбинатима и на 

газдинствима 

- Израђује оперативни план производње на основу радног налога  

- Планира утрошке материјала, потребног броја радника и средстава за производњу  

- Задужује и припрема алат, материјал и заштитна средстава за рад  

- Организује и контролише редовно одржавање средстава рада  

- Обавља контролу подешености и припремљености машина, уређаја и опреме  

- Организује, води и надгледа рад групе радника  

- Контролише радни процес и евидентира учинак  

- Комуницира са сарадницима, надређенима и странкама у процесу рада  

- Примењује стандарде HACCP, GLOBALGAP у сточарској и биљној производњи  

Обављање биљне 

производње у комбинатима 

и на газдинствима 

Набавља материјал и средства за биљну производњу  

- Контролише сировине и репроматеријал за биљну производњу  

- Спроводи агротехничке мере према налогу  

- Производи семенски и садни материјал на отвореном и у затвореном простору  

- Припрема земљиште  

- Обавља сетву и садњу  

- Прати развој биљних култура  

- Препознаје симптоме болести гајених биљних култура, врсте штеточина и корова  

- Примењује мере заштите биљних култура  

- Обавља жетву и бербу  

- Контролише готове производе  

- Транспортује и складишти биљне производе  

- Примењује стандарде HACCP, GLOBALGAP у биљној производњи  
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Обављање сточарске 

производње у комбинатима 

и на газдинствима 

- Набавља материјал и средства за сточарску производњу  

- Контролише сировине и репроматеријал за сточарску производњу  

- Учествује у избору, откупу, испоруци и обележавању животиња за узгој  

- Оцењује и класира домаће животиње  

- Контролише спровођење прописане исхране и узгоја стоке и живине  

- Контролише хигијену домаћих животиња  

- Узима узорке сточне хране и сточарских и живинарских производа  

- Спроводи зоотехничке мере према налогу  

- Прати здравље стоке и живине  

- Складишти и транспортује сточне и живинарске производе  

- Примењује стандарде HACCP, GLOBALGAP у сточарској производњи  

 

Вођење документације у 

биљној и сточарској 

производњи  

 

- Води евиденције о праћењу извршења плана биљне и сточарске производње  

- Припрема прописану документацију и извештаје о производњи  

- Припрема податке за материјално-финансијско књиговодство  

- Припрема калкулације цена за биљне и сточарске производе  

- Учествује у изради понуда за пласман производа  

- Припрема податке за израду уговора за осигурање  

 

Очување здравља и околине 

у процесу биљне и 

сточарске производње  

 

- Спроводи мере заштите на раду  

- Употребљава зааштитна средства и опрему у току процеса производње  

- Упознаје раднике са применом опреме, руковањем средствима и опасностима у току рада са опасним 

материјалима  

- Обезбеђује спољашњу средину од контаминације хемијским средствима која се користе у биљној и 

сточарској производњи  

- Одлаже амбалажу и отровне материје на прописан начин  

 

Структура матурског испита 

Матурски испит састоји се из три дела:  

1) испит из матерњег језика и књижевности;  
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2) испит за проверу стручно–теоријских знања;  

3) матурски практични рад.  

Предуслови за полагање матурског испита 

Матурски испит може да полаже ученик који је успешно завршио четири разреда средње школе по наставном плану и програму 

за образовни профил пољопривредни техничар. 

 Завод за унапређивање образовања и васпитања- Центар за стручно образовање одраслих припрема Приручник о полагању 

матурског испита за образовни профил ветеринарски техничар. У оквиру Приручника се утврђују: 

- посебни предуслови за полагање и спровођење матурског испита 

- збирка теоријских задатака за матурски испит 

- листа стандардизованих радних задатака и комбинација за матурски практичан рад и обрасци за оцењивање. 

- начин организације и реализације свих делова у оквиру матурског испита 

 

               Збирку теоријских задатака за матурски испит и практичне радне задатке припремају наставници стручних предметаиз школа 

у којима се остварује образовање за образовни профил ветеринарски техничар, у сарадњи са Центром.Центар за сваку школску годину 

припрема Приручник и објављује га на званичној интернет страници Завода.  

Организација матурског испита 

Матурски испит спроводи се у школи и просторима где се налазе радна места и услови за реализацију матурског практичног 

рада. матурски испит се организује у школама у три испитна рока која се реализују у јуну, августу и јануару 

За сваког ученика директор одређује менторе.Ментори су наставници стручних предмета који су обучавали ученика у току 

школовања. Они помажу ученику у припремама за полагање испитаза проверу стручно теоријских знања и матурског практичног рада. 

У оквиру периода планираног за припрему и полагање матурских испита школа организује консултације и додатну припрему 

ученика за полагање испита, обезбеђујући услове у погледу простора, опреме и временског распореда.Матурски испит за ученика 

може да траје највише четири дана. У истом дану ученик може да полаже само један део матурског испита. 
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За сваки део матурског испита директор именује стручну испитну комисију коју чине три члана и три заменика. 

Сваки део матурског испита  се оцењује и на основу тих оцена утврђује се општи успех на матурском испиту. 

 

Испит из матерњег језика и књижевности 

Циљ испита је провера језичке писмености, познавања књижевности као и опште културе. 

Испит из матерњег језика полаже се писмено. 

На испиту ученик обрађује једну од четири понуђене теме. Ове теме утврђује Испитни одбор школе, на предлог стручног већа 

наставника матерњег језика  и књижевности.Писмени испит траје три сата. 

Оцену писаног рада утврђује испитна комисија на основу појединачних оцена сваког члана испитне комисије. 

Испитну комисију за матерњи језик чине три наставника матерњег језика, од којих се један именује за председника комисије. 

Сваки писмени састав прегледају сва три члана комисије и изводе јединствену оцену. 

 

 

Испит за проверу стручно теоријских знања 

Циљ овог дела матурског испита је провера стручно теоријских знања неопходних за обављање послова и задатака за чије  се 

извршење  ученик оспособљава током школовања. На испиту се проверавају знања која се стичу из предмета : Биљна производња 1 

(изабрана технологија), Сточарска производња, Заштита биља  и Пољопривредна техника. 

Испит се полаже писмено, решавањем теста за проверу стручно теоријских знања , који садржи до 50 задатака, а вреднује се са 

укупно 100 бодова. Бодови се преводе у успех. Скала успешности је петостепена 
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Укупан број бодова остварен на тесту Успех 

до 50 недовољан  (1) 

50,5  - 63 довољан  (2) 

63,5 – 75 добар  (3) 

75,5 - 87 врло доба  (4) 

87,5 - 100 одличан   (5) 

Тест и кључ за оцењивање теста припрема Центар, на основу збирке теоријских задатака за матурски испит. Тест садржи 

познате задатке објављене у збирци (75 бодова)и делимично познате задатке настале делимичном изменом задатака (25 бодова). 

Тестови су конципирани тако да обухватају све нивое знањаи све садржаје који су процењени као темељни и од суштинског 

значаја за обављање послова и задатака у оквиру занимања као и за наставак школовања у матичној области. 

Комисију за преглед тестова чине три наставника стручних предмета. 

Матурски практичан рад 

Циљ матурског практичног рада је провера стручних компетенција прописаних Стандардом квалификације ветеринарски 

техничар. На матурском практичном раду ученик извршава два стандардизована радна задатка којима се проверавају прописане 

компетенције. За проверу прописаних компетенција утврђује се листа стандардизованих радних задатака. Од ових задатака сачињава 

се одговарајући број комбинација радних задатака за матурски практичан рад. Листе стандардизованих радних задатака  

комбинације,критеријуми и обрасци за оцењивање саставни су део Приручника.  

На основу листе комбинација из Приручника, школа формира школску листу комбинација у сваком испитном року. Број 

комбинација у листи мора бити за 10% већи од броја ученика који полажу матурски испит. Ученик извлачи комбинацију радних 

задатака приликом пријављивања за полагање матурског испита.  

Сваки радни задатак може да се оцени са највише 100 бодова. 
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Оцену о стеченим компетенцијама даје трочлана испитна комисија. Директор именује чланове комисије и њихове замене. 

Комисију чине два наставника стручних предмета, од којих је један председник комисије, и представник послодаваца, стручњак у датој 

области рада. 

Сагласност на чланство  представника послодаваца у комисији, на предлог школа, даје Унија послодаваца Србије односно 

Привредна комора Србије у сарадњи са Заводом. Базу података о члановима испитних комисија – представницима послодаваца води 

Центар.  

Сваки члан испитне комисије у свом обрасцу за оцењивање радног задатка утврђује укупан број бодова по задатку. На основу 

појединачног бодовања свих чланова комисије утврђује се просечан број бодова за сваки задатак. када кандидат оствари просечних 50 

бодова, по сваком радном задаттку, сматра се да је показао компетентност.  

Ако је просечан број бодова на једном радном задатку који је кандидат остварио његовм извршењем, мањи од 50, сматра се да 

кандидат није показао компететност. У овом случају оцена успеха на матурском практичном раду је недовољан (1).  

Укупан број бодова који ученик оствари на матурском практичном раду једнак је збиру просечних бодова на свим радним 

задацима. Укупан број бодова преводи се у успех. 

Бодови се преводе у успех према следећој скали.  

Укупан број бодова остварен на тесту Успех 

100 – 125 довољан  (2) 

126 – 150 добар  (3) 

151 – 175 врло добар  (4) 

176 – 200 одличан   (5) 

  

Ученик који је положио матурски испит, стиче право на издавање Дипломе о стеченом средњем образовању  за одговарајући 

образовни профил. Уз диплому ученик добија и Уверење о положеним испитима у оквиру савладаног програма за образовни профил. 
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6.3. Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Матурски испит се састоји из заједничког и посебног дела. 

 Заједнички део испита: 

1. Српски језик и књижевност 

 Посебни део испита: 

1. Матурски практични рад са усменом одбраном рада 

2. Усмени испит з изборног предмета 

1. Матурски практичан рад дефинише се из радних захтева карактеристичних за сваки образовни профил у оквиру наведених 

програмских целина.На матурском испиту проверава се оспособљеност кандидата за обављање послова занимања обухваћених 

образовним профилом. Садржај практичног рада утврђује се из следећих области: 

 Цвећарске производње 

 Расадничарске производње 

 Повртарске производње 

 Биодекорације 

 Подизање у одржавање паркова 

 Производња лековитог биља 

  

2. Изборни предмет који ученик бира моће бити од значаја за даље образовање или за укључивање у рад. Ученик бира један предмет од 

следећих: 

 Цвећарство 

 Декоративна дендрологија 

 Паркарство 

 Лековито и зачинско биље 

 Повртарство 

 Биодекорација 
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6.4. Образовни профил :Техничар за заштиту животне средине 

Матурским испитом проверава се зрелост и оспособљеност ученика за укључивање у рад и за обављање послова и радних 

задатака. 

Матурски испит се састоји из заједничког и посебног дела и обухвата: 

 Заједнички део матурског испита 

1. Српски језик и књижевност 

 

 Посебни део матурског испита 

1. Матурски практичан рад са усменом одбраном рада 

2. Усмени део испита из једног изборног предмета 

 

1.Практичан рад обухвата израду једног конкретног задатка или обављање конкретног посла чиме ученик треба да покаже колико је 

оспособљен за укључивање у рад. Садржаји практичног рада дефинишу се из садржаја програма стручних предмета из области: 

 загађивање и заштита тла 

 загађивање и заштита воде 

 загађивање и заштита ваздуха 

 прерада и одлагања чврстог отпада 

 прерада и одлагања отпадних вода 

 

Задаци за матурски практичан рад треба да буду јасно формулисани, примерени пословима и радним задацима образовног 

профила, узрасту ученика и времену потребном за рад. 

Током усмене одбране матурског практичног рада ученик треба да објасни концепцију и начин израде, методе, поступке и фазе 

реализације рада и да одговори на питања која су у непосредној вези са матурским практичним радом. Ученик треба да одговори и на 

друга питања која су од посебног значаја за успешан професионални рада утврђена су садржајем матурског испита.  
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Израдом практичног рада и усменом одбраном рада, ученик треба да покаже у коликој је мери способан да стечена знања, 

умења и вештине примењује у самосталном обављању одређених послова из делокруга рада овог образовног профила, односно колико 

је оспособљен за укључивање у рад.  

2. Усмени испит из изборног предмета 

Усмени испит из изборног предмета обухвата један стручни предмет или један општеобразовни предмет чији су садржаји од 

посебног значаја за даље образовање или професионални рад. Предмети су:  

 математика 

 општа и неорганска хемија 

 органска хемија 

 физичка хемија 

 машине, апарати и операције 

 хемијска технологија 

 загађивање и заштит тла  

 загађивање и заштита воде 

Изборни предмети се полажу према програмима које су ученици остварили у току четворогодишњег школовања. 

 

 

6.5. Образовни профил: Техничар за индустријску фармацеутску технологију 

 

Матурским испитом проверава се зрелост и оспособљеност ученика за укључивање у рад и за обављање послова и радних 

задатака. 

Матурски испит се састоји из заједничког и посебног дела и обухвата: 

 Заједнички део матурског испита 

1. Српски језик и књижевнос 

 Посебни део матурског испита 

1. Матурски практичан рад са усменом одбраном рада 

2. Усмени део испита из једног изборног предмета 
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1.Практичан рад обухвата израду једног конкретног задатка или обављање конкретног посла чиме ученик треба да покаже колико је 

оспособљен за укључивање у рад.  

Садржаји практичног рада дефинишу се из садржаја програма стручних предмета из области: 

 технологија фатрмацеутских производа 

 аутоматска контрола процеса 

 контрола квалитета сировина и производа 

Садржаји практичног рада , односно његови задаци, дефинишу се из садржаја програма стручних предмета из области: 

 технологије препарата на бази водених раствора 

 технологије препарата на бази неводених раствора 

 технологије течних лековитих препарата који се дозирају у капима 

 технологије препарата који се добијају екстракцијом 

 технологије полифазних система 

 технологије лековитих масти 

 технологије супозиторија 

 технологије чврстих фармацеутских препарата 

 контрола сировина, процеса и производа 

 

Задаци за матурски практичан рад треба да буду јасно формулисани, примерени пословима и радним задацима образовног 

профила, узрасту ученика и времену потребном за рад. 

Током усмене одбране матурског практичног рада ученик треба да објасни концепцију и начин израде, методе, поступке и фазе 

реализације рада и да одговори на питања која су у непосредној вези са матурским практичним радом. Ученик треба да одговори и на 

друга питања која су од посебног значаја за успешан професионални рада утврђена су садржајем матурског испита.  
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Израдом практичног рада и усменом одбраном рада, ученик треба да покаже у коликој је мери способан да стечена знања, 

умења и вештине примењује у самосталном обављању одређених послова из делокруга рада овог образовног профила, односно колико 

је оспособљен за укључивање у рад.  

2. Усмени испит из изборног предмета 

Усмени испит из изборног предмета обухвата један стручни предмет или један општеобразовни предмет чији су садржаји од 

посебног значаја за даље образовање или професионални рад.  

Предмети су:  

- математика- контрола сировина и производа 

- општа и неорганска хемија- аутоматска контрола процеса 

- органска хемија-технологија фармацеутских производа 

- физичка хемија 

- машине, апарати и операције 

- сировине за фармацеутске производе 

- биохемија 

- микробиологија 

Изборни предмети се полажу према програмима које су ученици остварили у току четворогодишњег школовања. 
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7. Завршни испит 

7.1. Образовни профил: Цвећар- вртлар 

 

Завршним испитом проверава се општа припремљњност ученика да самостално обавља послове и радне задатке утврђене 

занимањима у оквиру образовног профила.  

 

Завршни испит састоји се из : 

1) Практичног рада 

2) Усмене провере знања 

 

1) Практични рад  

Садржај практичног рада : 

 Технологија цвећарске производње 

 Технологија расадничарске производње 

 Технологија повртарске производње 

 Технологија производње лековитог и зачинског биља 

 Заштита хортикултирног, лековитог и зачинског биља 

 Подизање и нега зелених површина 
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7.2. Образовни профил: Пекар 

Циљ завршног испита 

Завршним испитом проверава се да ли је ученик, по успешно завршеном образовању за образовни профил пекар, стекао стручне 

компетенције прописане Стандардом квалификације.  

Назив квалификације: Пекар  

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране  

Ниво квалификације:III 

Сврха квалификације: Производња хлеба, пецива, колача и тестенина  

Стручне компетенције: 

 Припрема за рад и спровођење хигијенских, заштитних и еколошких мера у пекарској производњи  

 Производња пшеничних, мешаних и специјалних врста хлеба  

 Производња пецива од квасног, лиснатог и вученог теста  

 Производња колача од квасног, прхког и меденог теста и чајног пецива  

 Производња тестенина  

 Планирање и организовање послова у сопственој пекари  
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Стручне компетенције и јединице компетенција  

Стручна компетенција Јединице компетенције 

Припрема за рад и 

спровођење хигијенских, 

заштитних и еколошких 

мера у пекарској 

производњи 

- Организује сопствени рад у складу са радном документацијом  

- Припрема радно место и средства за рад  

- Провера исправност рада машина и алата и обавља њихово одржавање  

- Одржава хигијену опреме и простора у пекари  

- Одржава личну хигијену  

- Попуњава дневник рада  

- Комуницира са сарадницима  

- Употребљава заштитна средства и опрему у раду  

- Сортира и одлаже отпад настао у пекарској производњи на прописани начин  

Производња пшеничних, 

мешаних и специјалних 

врста хлеба 

- Врши сензорну контролу квалитета основних и помоћних сировина у процесу производње хлеба  

- Припрема и дозира сировине и помоћне сировине  

- Врши замес теста различитих врста хлеба  

- Обрађује тесто за хлеб  

- Прати ферментацију и печење хлеба  

- Врши сензорну контролу квалитета хлеба  

- Пакује и складишти хлеб  

Производња пецива од 

квасног, лиснатог и 

вученог теста 

- Врши сензорну контролу квалитета сировина и помоћних сировина у процесу производње пецива  

- Припрема и дозира сировине и помоћне сировине  

- Врши замес теста различитих врста пецива  

- Обрађује тесто за пециво  

- Прати ферментацију квасног теста  

- Прати процес печења пецива  

- Врши сензорну контролу квалитета пецива  

- Пакује и складишти пециво  
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Производња колача од 

квасног, прхког и 

меденог теста и чајног 

пецива 

- Врши сензорну контролу квалитета сировина и помоћних сировина у процесу производње колача и чајног 

пецива 

- Припрема и дозира сировине и помоћне сировине 

- Припрема тесто за колаче и чајно пециво 

- обликује, сече и филује тесто у зависности од врсте колача 

- Прати ферментацију квасног теста 

- Прати процес печења колача и чајног пецива 

- Врши завршно филовање и глазирање у  зависности од врсте колача 

- Врши сензорну контролу квалитета колача 

- Пакује и складишти колаче 

Производња тестенина 

- Врши сензорну контролу квалитета сировина и помоћних сировина у процесу производње тестенина 

- Припрема и дозира сировине и помоћне сировине 

- Припрема тесто за тестенине 

- Формира тестенине различитих врста и облика 

- Суши тестенине 

- Пакује и складишти тестенине 

Планирање и 

организовање послова у 

сопственој пекари 

- Планира дневну, недељну и месечну производњу  према потребама тржишта 

- Планира набавку сировина и материјала 

- Издаје радне задатке 

- Комуницира са сарадницима у свим фазама производње 

- Набавља и складишти сировине и материјале 

- Израђује основне калкулације цена 

- Формира отпремнице и рачуне 

- Аранжира и презентује пекарске производе 

- Продаје готове производе 

- Комуницира са клијентима 

 

Структура завршног испита 

Завршни испит за ученике који су се школовали по Наставном плану и програму за образовни профил пекар реализује се кроз 

практичан рад.  
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Предуслови за полагање завршног испита 

Завршни испит може да полаже ученик који је успешно завршио три разреда средње школе по наставном плану и програму за 

образовни профил пекар. У Приручнику о полагању завршног испита за образовни профил пекар Центар  

 одређује посебне предуслове за полагање завршног испита: 

 припрема листу стандардизованих радних задатака за практичан рад и листе за оцењивање са упутствима за организацију и 

реализацију испита.  

Центар доставља Приручник свакој школи која остварује наставни план за профил пекар.  

Организација завршног испита 

Ученик извршава два радна задатка  којима се проверавају прописане компетенције. Завршни испит се спроводи у школи,  

производним погонима и радионицама  или  на другим локацијама где се налазе радна места и услови за које се ученик образовао  у 

току свог школовања. Завршни испит за ученика може трајати највише два дана. 

Испитна комисија даје оцену о стечености прописаних компетенција. Комисија има три члана и три заменика. Комисију чине: 

 два наставника стручних предмета за образовни профил од којих је један председник комисије 

 представник послодаваца – стручњак у датој области. 

 Представника послодаваца именује Унија послодаваца Србије односно Привредна комора Србије у сарадњи са Заводом за 

унапређивање образовања и васпитања – Центром за стручно образовање и образовање одраслих. базу података о члановима испитних 

комисија води Центар. За сваког ученика директор школе именује ментора.Ментор је наставник стручних предмета који је обучавао 

ученика у току школовања. Он помаже ученику у припремама за полагање  завршног  испита у периоду предвиђеним наставним 

планом и програмом.  

Радни задаци 

За проверу прописаних компетенција утврђује се листа стандардизованих радних задатака која је саставни део Приручника о полагању 

завршног испита.  
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Ученик који је завршио трећи разред и који је пријавио полагање завршног испита, стиче право да извлачи радне задатке. 

Школа организује консултације и додатну припрему ученика за радне задатке, обезбеђујући потребне услове у погледу простора, 

опреме и временског распореда.  

Оцењивање завршног испита 

Завршни испит се обавља кроз израду два радна задатка . Успех на завршном испиту зависи од укупног броја бодова које је 

ученик стекао извршавањем два радна задатка.  

Сваки радни задатак може се оценити са највише 100 бодова. Сваки члан испитне комисије утвђује  укупан број бодовапо 

задатку на основу бодовања према аспектима и индикаторима које садржи образац за оцењивање радног задатка. 

У збирни образац за оцењивање радних задатака на завршном испиту који је саставни део записника о полагању завршног 

испита, сваки члан комисије, на основу своје листе за бодовање, уноси утврђени број бодова појединачно за сваки задатак.На основу 

унетих бодова комисија израчунава просечан број бодова по задатку. Укупан број бодова који ученик оствари на завршном испиту 

једнак је збиру просечних бодова постигнутих на радним задацима. 

Ако је просечни број бодова на бар једном радном  задатку, који је кандидат остварио његовим извршењем, мањи од 50 бодова, 

сматра се да кандидат није показао компетентност. у овом случају оцена успеха је недовољан (1).  

Када је кандидат остварио 50 и више бодова по свом радном задатку сматра се да је показао компетентност. Бодови се преводе у 

успех према следећој скали: 

Укупан број бодова остварен на тесту Успех 

100 – 125 довољан  (2) 

126 – 150 добар  (3) 

151 – 175 врло добар  (4) 

176 – 200 одличан   (5) 

 Ученик који је положио  завршни  испит, стиче право на издавање Дипломе о стеченом средњем образовању. Уз диплому  

школа ученику   издаје   Уверење о положеним испитима у оквиру савладаног програма за образовни профил. 
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7.3. Образовни профил: Месар 

Циљ завршног испита 

Завршним испитом проверава се да ли је ученик, по успешно завршеном образовању за образовни профил месар, стекао стручне 

компетенције прописане Стандардом квалификације.  

Назив квалификације: Месар 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране  

 Ниво квалификације: III 

Стручне компетенције: 

 Припрема за рад и спровођење хигијенских, заштитних и еколошких мера у месарској производњи 

 Производња меса 

 Обрада меса 

 Прерада меса 

 Продаја меса и планирање и организовање послова у сопственој месари 

 

Стручне компетенције и јединице компетенција  

Стручна компетенција Јединице компетенције 

Припрема за рад и 

спровођење хигијенских, 

заштитних и еколошкх 

мера у месарској 

производњи 

- Организује сопствени рад у складу са радним налогом  

- Припрема радно место  

- Комуницира са особљем у производном погону  

- Припрема производну документацију  

- Контролише исправност и одржава алат, машине и уређаје  

- Одржава хигијену средстава за рад и простора  

- Одржава личну хигијену  

- Употребљава заштитна средства и опрему у раду  

- Сортира и одлаже отпад настао у месарској производњи на прописани начин  

Производња меса   



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 50 
 

- Обавља пријем и припрему животиња за клање  

- Омамљује и искрвављује животињу  

- Издваја месо  

- Oцењује и сортира месо  

- Обезбеђује хлађење меса и складиштење  

- Води производну документацију  

Обрада меса  

- Врши пријем и води улазне и излазне евиденције сировине  

- Расеца трупове на основне делове, искоштава и микроконфекционира месо  

- Обрађује нуспроизводе клања  

- Пакује и смрзава месо 

Прерада меса  

- Врши пријем и припрему основних сировина у преради меса  

- Прорачунава количине састојака за производњу производа од меса према рецептури  

- Уситњава месо млевењем и кутеровањем  

- Врши сољење и саламурење  

- Обликује кобасичарске производе  

- Термички обрађује производе од меса  

- Прати и контролише процес хлађења производа од меса  

- Производи конзумну маст  

- Припрема основне и помоћне сировине за конзервисане месне производе  

- Припрема месо за готова јела  

- Слаже кобасица у лименке и врши наливање  

- Херметички затвара лименке  

- Термички обрађује лименке са садржајем  

- Врши сензорну контролу квалитета конзерви  

- Пакује, декларише и етикетира производе од меса, маст и конзервиране производе  

- Складишти и отпрема производе од меса  

- Води прописане евиденције производње  

Продаја меса и  

планирање и  

организовање послова у  

сопственој месари  

- Слаже и аранжира месо и прерађевине у малопродаји  

- Комуницира са потрошачима приликом продаје  

- Обавља продају и наплату  

- Води евиденције продаје  

- Опрема и уређује сопствену кланицу и месарску радњу  
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- Планира обим дневне, недељне и месечне производње у  

сопственој месари  

- Формулише и издаје радне задатке  

- Набавља и контролише квалитет сировина  

- Обавља калкулације цена меса и производа од меса  

- Организује дистрибуцију и транспорт меса и производа од меса  

- Комуницира са пословним партнерима  

- Промовише производе и услуге сопствене месаре  

 

Структура завршног испита 

Завршни испит за ученике који су се школовали по Наставном плану и програму   за образовни профил   месар реализује се кроз 

практичан рад.  

Предуслови за полагање завршног испита 

Завршни испит може да полаже ученик који је успешно завршио три разреда средње школе по наставном плану и програму за 

образовни профил  месар. У Приручнику о полагању завршног испита за образовни профил  месар  Центар: 

 одређује посебне предуслове за полагање завршног испита 

 припрема листу стандардизованих радних задатака за практичан рад и листе за оцењивање са упутствима за организацију и 

реализацију испита.  

Центар доставља Приручник свакој школи која остварује наставни план за профил  месар.  

Организација завршног испита 

Ученик извршава два радна задатка  којима се проверавају прописане компетенције. Завршни испит се спроводи у школи,  

производним погонима и радионицама  или  на другим локацијама где се налазе радна места и услови за које се ученик образовао  у 

току свог школовања. Завршни испит за ученика може трајати највише два дана. 
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Испитна комисија даје оцену о стечености прописаних компетенција. Комисија има три члана и три заменика. Комисију чине: 

 два наставника стручних предмета за образовни профил од којих је један председник комисије 

 представник послодаваца – стручњак у датој области. 

 

Представника послодаваца именује Унија послодаваца Србије односно Привредна комора Србије у сарадњи са Заводом за 

унапређивање образовања и васпитања – Центром за стручно образовање и образовање одраслих. базу података о члановима испитних 

комисија води Центар. За сваког ученика директор школе именује ментора.Ментор је наставник стручних предмета који је обучавао 

ученика у току школовања. Он помаже ученику у припремама за полагање  завршног  испита у периоду предвиђеним наставним 

планом и програмом.  

Радни задаци 

За проверу прописаних компетенција утврђује се листа стандардизованих радних задатака која је саставни део Приручника о 

полагању завршног испита.  

Ученик који је завршио трећи разред и који је пријавио полагање завршног испита, стиче право да извлачи радне задатке. 

Школа организује консултације и додатну припрему ученика за радне задатке, обезбеђујући потребне услове у погледу простора, 

опреме и временског распореда.  

Оцењивање завршног испита 

Завршни испит се обавља кроз израду два радна задатка . Успех на завршном испиту зависи од укупног броја бодова које је 

ученик стекао извршавањем два радна задатка.  

Сваки радни задатак може се оценити са највише 100 бодова. Сваки члан испитне комисије утвђује  укупан број бодовапо 

задатку на основу бодовања према аспектима и индикаторима које садржи образац за оцењивање радног задатка. 

У збирни образац за оцењивање радних задатака на завршном испиту који је саставни део записника о полагању завршног 

испита, сваки члан комисије, на основу своје листе за бодовање, уноси утврђени број бодова појединачно за сваки задатак.На основу 
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унетих бодова комисија израчунава просечан број бодова по задатку. Укупан број бодова који ученик оствари на завршном испиту 

једнак је збиру просечних бодова постигнутих на радним задацима. 

Ако је просечни број бодова на бар једном радном  задатку, који је кандидат остварио његовим извршењем, мањи од 50 бодова, 

сматра се да кандидат није показао компетентност. у овом случају оцена успеха је недовољан (1).  

Када је кандидат остварио 50 и више бодова по свом радном задатку сматра се да је показао компетентност. Бодови се преводе у 

успех према следећој скали: 

Укупан број бодова остварен на тесту Успех 

100 – 125 довољан  (2) 

126 – 150 добар  (3) 

151 – 175 врло добар  (4) 

176 – 200 одличан   (5) 

Ученик који је положио  завршни  испит, стиче право на издавање Дипломе о стеченом средњем образовању. Уз диплому  

школа ученику   издаје   Уверење о положеним испитима у оквиру савладаног програма за образовни профил. 
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7.4. Образовни профил: Руковалац-механичар пољопривредне технике 

ЦИЉ ЗАВРШНОГ ИСПИТА  

Завршним испитом проверава се да ли је ученик, по успешно завршеном образовању за образовни профил руковалац - 

механичар пољопривредне технике, стекао стручне компетенције прописане Стандардом квалификације.  

СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ  

Назив квалификације: Руковалац - механичар пољопривредне технике   

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране  

Ниво квалификације: III  

Сврха квалификације: Руковање, поправка и одржавање пољопривредне технике  

Стручне компетенције и јединице компетенција:  

 Руковање тракторским агрегатима и уређајима  

 Руковање комбајнима и самоходним машинама 

 Поправка, одржавање и чување пољопривредне технике  

 Вођење евиденција о експлоатацији, поправкама и одржавању пољопривредне технике и обављање комерцијалних послова  

 Очување здравља и околине при руковању и одржавању пољопривредне технике 

 

Стручне компетенције и јединице компетенција  

Дужности - стручне 

компетенције 
Задаци - јединице компетенција 

Руковање тракторским 

агрегатима и уређајима 

- Припрема машине за извођење технолошких операција  

- Агрегатира различите машине или оруђа у зависности од врсте радова  

- Подешава машине према агротехничким захтевима  
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- Рукује тракторским агрегатима код извођења технолошких операција  

- Контролише растур зрна у току жетве  

- Контролише извођење радова у односу на параметре агротехничких захтева  

- Чисти и пере машине, оруђа и уређаје  

- Подешава и контролише рад уређаја за наводњавање  

- Транспортује и складишти пољопривредне производе 

Руковање комбајнима и 

самоходним машинама 

-Припрема машине за извођење технолошких операција  

- Подешава рад комбајна према врсти и стању усева 

 -Адаптира комбајн за различите културе  

-Рукује комбајном при убирању различитих култура (житарице, уљарице, поврће, шећерна репa итд.)  

- Контролише растур зрна у току жетве  

- Рукује комбајном у јавном саобраћају  

- Подешава и одржава самоходне машине  

- Рукује самоходним машинама у процесу рада и саобраћају на путевима 

Поправка, одржавање и 

чување пољопривредне 

технике 

-Процењује стање исправности машина  

- Обавља замену неисправних и поправку оштећених делова - Проверава функције свих уређаја након 

интервенције  

-Спроводи техничко одржавање пољопривредне технике према упутству произвођача  

- Врши конзервацију и деконзервацију машина  

-Контролише стање машина које су привремено ван употребе  

- Проверава исправност и технички одржава опрему, уређаје и алат по упутству произвођача  

- Одржава хигијену у објектима за поправку и смештај машина 

Вођење евиденција о 

експлоатацији, 

поправкама и 

одржавању 

пољопривредне технике 

и обављање 

-Евидентира утрошке материјала, резервних делова, горива и мазива  

-Евидентира број часова рада машина и уређаја  

-Уноси податке о врсти радова и ефективним часовима рада  

-Води евиденције о спроведеним мерама техничког одржавања  

- Попуњава радне и путне налоге  

- Требује резервне делове  
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комерцијалних послова - Проверава пратећу документацију делова за уградњу  

- Обрачунава услугу  

- Планира пружање услуга у складу са потражњом 

Очување здравља и 

околине при руковању и 

одржавању 

пољопривредне технике 

-Употребљава заштитну опрему у току рада  

-Спроводи правила личне хигијене и хигијене радног простора  

-Одлаже штетне материје (искоришћено уље, амбалажа итд.) на прописан начин 

 

СТРУКТУРА ЗАВРШНОГ ИСПИТА  

У оквиру завршног испита ученик извршава два радна задатка којима се проверава стеченост стручних компетенција. У складу 

са методологијом оцењивања заснованог на компетенцијама, за компетенције и јединице компетенција, утврђене Стадардом 

квалификације, дефинисан је Оквир за оцењивање. Оквир чине критеријуми процене, дати у две категорије: аспекти и индикатори 

процене. На основу аспеката и индикатора формирани су инструменти (обрасци за оцењивање) компетенција. Аспекти и индикатори 

се могу користити и за процес праћења и оцењивања постигнућа ученика током школовања. За потребе реализације завршног испита и 

процену компетентности ученика кроз одговарајуће радне задатаке, извршено је груписање компетенција и дефинисање одговарајућих 

аспеката и индикатора у оквир за оцењивање. 

УСЛОВИ ЗА ПОЛАГАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА  

Ученик може да полаже завршни испит у складу са Законом. Услови за полагање и спровођење завршног испита:  

 За ученика: 

-општи услов: успешно завршена сва три разреда образовног профила руковалац - механичар пољопривредне технике  

-посебни услови:  

- заштитна одећа и обућа;  

- писана припрема.  

 

 За школу:  

За припрему и спровођење завршног испита неопходно је да школа самостално или у договору са социјалним партнерима обезбеди 

потребне услове:  
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- време (термине за извођење радних задатака);  

- простор за реализацију прорачуна;  

- парцеле на којима се гаје ратарске и повртарске културе и вишегодишњи засади;  

- парцелу укупне површине око 0,5 ha, коју треба поделити на потребан број мањих парцела одговарајућих димензија да се могу 

направити два прохода агрегата (на парцелама за сетву обавити основну обраду и предсетвену припрему земљишта);  

- трактор снаге од 30 KW и трактор снаге од 45 KW;  

- двобразни ношени плуг;  

- сејачицу за ускоредну сетву и сејачицу за широкоредну сетву;  

- тракторску прскалицу;  

- тракторски орошивач (атомизер);  

- култиватор за међуредну обраду широкоредних култура;  

- тракторску ротофрезу или неку другу машину или оруђе за међуредну обраду вишегодишњих засада;  

- секторски уређај за наводњавање;  

- универзални житни комбајн;  

- силажни комбајн;  

- цистерну за осоку;  

- расипач минералног ђубрива;  

- растуривач стајњака;  

- тракторску приколицу;  

-алат, прибор и опрему за поправку, одржавање и подешавање пољопривредне технике;  

- уређај за прање машина;  

- неопходне резервне делове;  

- одговарајућу количину семена и заштитних средстава;  

- заштитну опрему за прскање;  

- противпожарну опрему;  

- потребну количину горива и мазива и осталих материјала који су неопходни за реализацију завршног испита;  

- комбинације радних задатака за дати испитни рок;  

- описе радних задатака за сваког ученика и члана испитне комисије;  

- одговарајући број примерака образаца за оцењивање радних задатака на завршном испиту;  

- чланове комисија обучене за оцењивање засновано на компетенцијама.  

Ученици који не задовољавају прописане услове не могу приступити полагању испита. 
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ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАВРШНОГ ИСПИТА  

Организација завршног испита спроводи се у складу са Правилником којим је прописан програм завршног испита за образовни 

профил руковалац - механичар пољопривредне технике.  

Завршни испит спроводи се у школи или просторима где се налазе радна места и услови у којима се обављају послови занимања 

за које се ученик образовао. Школа благовремено планира и припрема људске и техничке ресурсе за реализацију испита и израђује 

распоред полагања завршног испита.  

Припрема ученика за полагање  

За сваког ученика директор школе именује ментора. Ментор је наставник стручних предмета који је обучавао ученика у току 

школовања. Он помаже ученику у припремама за завршни испит. У оквиру три недеље планиране наставним планом и програмом за 

припрему и полагање завршног испита, школа организује консултације, информише кандидате о критеријумима оцењивања и 

обезбеђује услове (време, простор, опрема) за припрему ученика за све задатке предвиђене за завршни испит.  

Испитна комисија  

По формирању Испитног одбора директор утврђује чланове испитне комисије за оцењивање на завршном испиту и њихове 

заменике. Имена екстерних чланова комисије достављају се Центру. Комисију чине најмање три члана (и три заменика), које именује 

директор школе, према прописаној структури:   

 два наставника стручних предмета за дати образовни профил, од којих је један председник комисије и   

 представник послодаваца – стручњак у датој области, компетентни извршилац истих послова у пољопривреди.  

По избору чланова комисије за оцењивање, школа треба да обезбеди обуку чланова комисије.  

Испитни задаци - комбинације Стручно веће наставника стручних предмета школе бира комбинације радних задатака на основу листе 

комбинација из овог Приручника, и формира школску листу која ће се користити у том испитном року. Број комбинација мора бити за 
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10% већи од броја ученика који полажу завршни испит у школи у конкретном испитном року. Сваки ученик једног одељења мора 

имати различиту комбинацију задатака. Кандидат извлачи комбинацију радних задатака најкасније два дана пре почетка испита, без 

права замене. Уколико радни задатак садржи прилогe или додатне захтеве, извлачење прилога и задавање параметара обавља се 

непосредно пре реализације радног задатка, након чега обавља и све неопходне прорачуне. Природа радних задатака за завршни испит 

у овом образовном профилу одређује да два кандидата истовремено приступају изради – раде у пару. Они заједно састављају 

тракторски агрегат/адаптирају комбајн. Неопходна подешавања и руковање обавља ученик који има радни задатак А. Ученик који има 

радни задатак Б обавља контролу исправности машина, поправку, одржавање и прати рад агрегата на проби и у току извођења 

технолошке операције, уочава евентуалне неисправности и ако је потребно зауставља рад агрегата и отклања квар. Због природе 

радних задатака и чињенице да истовремено два ученика обављају везане радне задатке, листа комбинација мора бити двострука. 

Председник комисије извлачи имена два ученика а потом први ученик који је извучен, извлачи везану комбинацију. Ученику који је 

први извучен припада комбинација са нижим редним бројем, а ученик који је извучен други добија комбинацију са вишим редним 

бројем. У табели, у Анексу 1, је дат преглед везаних комбинација које ученици извлаче. 

Припрема услова за реализацију испита. Лице задужено за техничку подршку реализацији завршног испита припрема за сваког 

члана испитне комисије по један образац за оцењивање за сваки радни задатак у оквиру свих извучених комбинација задатака, збирне 

обрасце, као и текстове прецизних радних задатака и одговарајуће прилоге за ученике и за чланове испитне комисије (уколико су 

дефинисани задатком). У обрасце за оцењивање и збирне обрасце за оцењивање, пре штампања могу се унети подаци о школи, 

ученику и ментору. Сваком ученику се обезбеђују једнаки услови за обављањe радног задатка. Радник запослен на школској економији 

или помоћни наставник има задатак да по налогу испитне комисије симулира кварове на трактору / комбајну и прикључној машини / 

адаптеру ради провере компетенције, Он отклања и оне кварове које не отклоне ученици. Наведено лице, такође, у случају непарног 

броја ученика који полажу завршни испит, рукује агрегатом или обавља поправку, одржавање и праћење рада агрегата, при оцењивању 

ученика који нема свог пара. За реализацију прорачуна за израду радних задатака, потребно је обезбедити простор у коме ће ученици 

под надзором испитне комисије допунити своје припреме неопходним прорачунима и описима.  

Извештавње о резултатима испита: Након реализације испита, у сваком испитном року, школа је у обавези да резултате испита 

достави Центру, ради праћења и анализе завршног испита по новом концепту. У ту сврху Центар благовремено прослеђује школама 

образац извештаја.  
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ОЦЕЊИВАЊЕ 

 Оцену о стеченим стручним компетенцијама на завршном испиту даје испитна комисија. Завршни испит се обавља кроз израду 

два радна задатка. Успех на завршном испиту зависи од укупног броја бодова које је ученик стекао извршавањем два радна задатка. 

Појединачни радни задатак оцењује се са највише 100 бодова. Сваки члан испитне комисије пре испита добија обрасце за оцењивање 

радних задатака у оквиру одабране комбинације, а председник комисије и збирни образац за оцењивање6 . Сваки члан комисије 

техником посматрања индивидуално оцењује рад ученика, користећи одговарајући образац за оцењивање радног задатка. Писану 

припрему ученик доноси на дан полагања испита и она се сматра предусловом за приступање испиту. Садржај писане припреме 

дефинише се за сваки задатак појединачно и представља основу за неопходан прорачун у оквиру радног задатка који се обавља на 

самом испиту. Комисија утврђује тачност прорачуна. Време израде радног задатка је дефинисано у сваком задатку појединачно и 

контролишу га сви чланови комисије. Сваки члан испитне комисије утврђује укупан број бодова по задатку на основу бодовања према 

аспектима и индикаторима које садржи образац за оцењивање радног задатка. 

У Збирни образац за оцењивање радних задатака на завршном испиту, који је саставни део Записника о полагању завршног 

испита, сваки члан комисије, на основу своје листе за бодовање, уноси утврђен број бодова појединачно за сваки задатак. На основу 

унетих бодова комисија израчунава просечан број бодова по задатку (на две децимале). Укупан број бодова који ученик оствари на 

завршном испиту једнак је збиру просечних бодова постигнутих на радним задацима, заокружен на цео број. Ако је просечни број 

бодова на бар једном радном задатку, који је кандидат остварио његовим извршењем, мањи од 50 бодова, сматра се да кандидат није 

показао компетентност. У овом случају оцена успеха је недовољан (1). Када је кандидат остварио 50 и више бодова по сваком радном 

задатку, сматра се да је показао компетентност. Бодови се преводе у успех према следећој скали:  

УКУПАН ПРОСЕЧАН БРОЈ БОДОВА УСПЕХ  

 100 – 125 довољан (2)  

 126 – 150 добар (3)  

 151 – 175 врло добар (4)  

 176 – 200 одличан (5) 
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8. Остваривање образовно-васпитног рада 

 

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

и постижу прописани циљев стандарди постигнућа,у складу са Законом. 

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. Смене се мењају недељно. Прва смена траје од 07.15 до 13.20 сати, а друга од 13.30 до 19.35 сати. 

Структура трајања часа и пауза између часова: 

Час Прва смена Друга смена 

I 07,15 - 08,00 13,30 – 14,15 

II 08,05 – 08,50 14,20 – 15,05 

III 09,10 – 09,55 15,25 – 16,10 

IV 10,00 – 10,45 16,15 – 17,00 

V 10,55 – 11,40 17,10 – 17,55 

VI 11,45 – 12,30 18,00 – 18,45 

VII 12,35 – 13,20 18,50 – 19,35 

 

Теоријска настава се изводи, по правилу, у одељењу до 30 ученика, групи, односно појединачно, а у складу са наставним 

планом и програмом. 

Настава вежби и вежби у блоку се изводи: у кабинету, лабораторији, у другој установи или организацији. Време, начин и услови 

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

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

програмске целине, ученике треба оспособљавати за: самостално проналажење, систематизовање икоришћење  

информација из различитих извора (стручна литература, интернет, часописи, уџбеници); визуелноопажање, поређење и 

успостављање веза између различитих садржаја (нпр.повезивање садржаја предмета са свакодневним искуством, 

садржајима других предмета и др.); тимски рад; самопроцену; презентацију својих радова и групних пројеката 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, дебату, конбинован облик рада. 

 Методе рада су следеће: метода усменог излагања-монолошка (описивање, причање или приповедање, предавање); метода 

разговора – дијалошка; рад на тексту; демонстрација; лабораторијска демонстрација; експериментална метода; посматрање; рад са 

картом; метода писмених или графичких радова-решавање задатака; медота практичног рада. 

Наставна средства 

За реализацију васпитно-образовног рада користи се: 22 учионице, специјализоване учионице за биологију, математику и 

физику, лабораторијаме за хемијско-технолошку групу предмета, кабинетими за пољопривредну групу предмета и информатику, 

ветерину и пољопривредну технику, фискултурна сала, пекара, библиотека, ученички клуб,спортски терени. Сваке школске године 

набављају се наставна средства и потрошни материјал.  
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9. Остваривање школског програма по недељама 

9.1 Образовни профил: Ветеринарски техничар 

 1.разред 2.разред 3.разред 4.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 

 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 
I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД УКУПНО 

Н Г Н Г Н Г Н Г Н Г 

1. Грађанско 

васпитање 
1 32 1 32 1 32 1 32 1 128 

2. Верска настава 1 32 1 32 1 32 1 32 1 128 

*Напомена: Ученик који се определио за један од два изборна предмета, грађанско васпитање или верску наставу, изборни предмет 

може да мења у току стицања средњег образовања и васпитања („Службени гласник-РС, бр.72/2009“) 

Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године 

 I РАЗРЕД, 

часова 

II РАЗРЕД, 

часова 

III РАЗРЕД, 

часова 

IV РАЗРЕД, 

часова 

УКУПНО часова 

Час одељењског 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 ови облицима рада 
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Факултативни облици васпитно- образовног рада током школске године по разредима 

 I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД 

Екскурзија До 3 дана До 5 дана До 5 дана До 5 дана 

Језик другог народа или националне мањине са елементима 

националне културе 

2 часа недељно 

Трећи страни језик 2 часа недељно 

Други предмет* 1-2 часа недељно 

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

Друштвене активности- Ученички парламент, ученичке задруге 15-30 часова годишње 

Културна и јавна делатност школе 2 радна дана 

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

утврђени наставним планом других образовних профила истог или другог подручја рада, као у наставним плановима гимназије, или по 

програмима који су претходно донети. 

 

Подела одељења на групе ученика 

Садржаји вежби, наставе у блоку остврују се поделом одељења на групе ученика. када се садржаји остварују у  школским 

кабинетима, лабораторијама и радионицама  реализују се поделом одељења на две групе ученика. Међутим, уколико се остварују у 

погонима и лабораторијама предузећа, одељење се дели на три групе ученика. 

Када се вежбе и настава у блоку остварују у школским кабинетима, лабораторијама и радионицама обезбеђује се сарадник у 

настави 
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9.2.  Образовни профил: Пољопривредни техничар 

 1.разред 2.разред 3.разред 4.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 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 
I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД УКУПНО 

Н Г Н Г Н Г Н Г Н Г 

1. Грађанско 

васпитање 
1 32 1 32 1 32 1 32 1 128 

2. Верска настава 1 32 1 32 1 32 1 32 1 128 

*Напомена: Ученик који се определио за један од два изборна предмета, грађанско васпитање или верску наставу, изборни предмет 

може да мења у току стицања средњег образовања и васпитања („Службени гласник-РС, бр.72/2009“) 

Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године 

 I РАЗРЕД, 

часова 

II РАЗРЕД, 

часова 

III РАЗРЕД, 

часова 

IV РАЗРЕД, 

часова 

УКУПНО часова 

Час одељењског 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 ови облицима рада 
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Факултативни облици васпитно- образовног рада током школске године по разредима 

 I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД 

Екскурзија До 3 дана До 5 дана До 5 дана До 5 дана 

Језик другог народа или националне мањине са елементима 

националне културе 

2 часа недељно 

Трећи страни језик 2 часа недељно 

Други предмет* 1-2 часа недељно 

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

Друштвене активности- Ученички парламент, ученичке задруге 15-30 часова годишње 

Културна и јавна делатност школе 2 радна дана 

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

утврђени наставним планом других образовних профила истог или другог подручја рада, као у наставним плановима гимназије, или по 

програмима који су претходно донети. 

 

Подела одељења на групе ученика 

 

Садржаји вежби, наставе у блоку остврују се поделом одељења на групе ученика. када се садржаји остварују у  школским 

кабинетима, лабораторијама и радионицама  реализују се поделом одељења на две групе ученика. Међутим, уколико се остварују у 

погонима илабораторијама предузећа, одељење се дели на три групе ученика.Када се вежбе и настава у блоку остварују у школским 

кабинетима, лабораторијама и радионицама обезбеђује се сарадник у настави. 
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9.3.  Техничар хортикултуре 

 

 1.разред 2.разред 3.разред 4.разред 

разредно часовна настава 35 35 35 32 

Менторски рад,настава у блоку,пракса 2 2 2 2 

Обавезне ваннаставне активности 2 2 2 2 

Матурски испит    3 

Укупно радних недеља 39 39 39 39 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 
I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД УКУПНО 

Н Г Н Г Н Г Н Г Н Г 

1. Грађанско 

васпитање 
1 35 1 35 1 35 1 32 1 137 

2. Верска настава 1 35 1 35 1 35 1 32 1 137 

*Напомена: Ученик који се определио за један од два изборна предмета, грађанско васпитање или верску наставу, изборни предмет 

може да мења у току стицања средњег образовања и васпитања („Службени гласник-РС, бр.72/2009“) 

 

 

Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године 

 I РАЗРЕД, 

часова 

II РАЗРЕД, 

часова 

III РАЗРЕД, 

часова 

IV РАЗРЕД, 

часова 

УКУПНО часова 

Час одељењског 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 

*Ако се укаже потреба за ови облицима рада 
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Факултативни облици васпитно- образовног рада током школске године по разредима 

 I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД 

Екскурзија До 3 дана До 5 дана До 5 дана До 5 дана 

Језик другог народа или националне мањине са елементима 

националне културе 

2 часа недељно 

Трећи страни језик 2 часа недељно 

Други предмет* 1-2 часа недељно 

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

Друштвене активности- Ученички парламент, ученичке задруге 15-30 часова годишње 

Културна и јавна делатност школе 2 радна дана 

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

утврђени наставним планом других образовних профила истог или другог подручја рада, као у наставним плановима гимназије, или по 

програмима који су претходно донети. 
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9.4.  Техничар за заштиту животне средине 

 1.разред 2.разред 3.разред 4.разред 

разредно часовна настава 35 35 35 32 

Менторски рад,настава у блоку,пракса 2 2 2 2 

Обавезне ваннаставне активности 2 2 2 2 

Матурски испит    3 

Укупно радних недеља 39 39 39 39 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 
I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД УКУПНО 

Н Г Н Г Н Г Н Г Н Г 

1. Грађанско 

васпитање 
1 35 1 35 1 35 1 32 1 137 

2. Верска настава 1 35 1 35 1 35 1 32 1 137 

*Напомена: Ученик који се определио за један од два изборна предмета, грађанско васпитање или верску наставу, изборни предмет 

може да мења у току стицања средњег образовања и васпитања („Службени гласник-РС, бр.72/2009“) 

 

Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године 

 I РАЗРЕД, 

часова 

II РАЗРЕД, 

часова 

III РАЗРЕД, 

часова 

IV РАЗРЕД, 

часова 

УКУПНО часова 

Час одељењског 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 

*Ако се укаже потреба за ови облицима рада 
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Факултативни облици васпитно- образовног рада током школске године по разредима 

 I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД 

Екскурзија До 3 дана До 5 дана До 5 дана До 5 дана 

Језик другог народа или националне мањине са елементима 

националне културе 

2 часа недељно 

Трећи страни језик 2 часа недељно 

Други предмет* 1-2 часа недељно 

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

Друштвене активности- Ученички парламент, ученичке задруге 15-30 часова годишње 

Културна и јавна делатност школе 2 радна дана 

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

утврђени наставним планом других образовних профила истог или другог подручја рада, као у наставним плановима гимназије, или по 

програмима који су претходно донети. 
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9.5.  Техничар за индустријску фармацеутску технологију 

 1.разред 2.разред 3.разред 4.разред 

разредно часовна настава 35 35 35 32 

Менторски рад,настава у блоку,пракса 2 2 2 2 

Обавезне ваннаставне активности 2 2 2 2 

Матурски испит    3 

Укупно радних недеља 39 39 39 39 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 
I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД УКУПНО 

Н Г Н Г Н Г Н Г Н Г 

1. Грађанско 

васпитање 
1 35 1 35 1 35 1 32 1 137 

2. Верска настава 1 35 1 35 1 35 1 32 1 137 

*Напомена: Ученик који се определио за један од два изборна предмета, грађанско васпитање или верску наставу, изборни предмет 

може да мења у току стицања средњег образовања и васпитања („Службени гласник-РС, бр.72/2009“) 

Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године 

 I РАЗРЕД, 

часова 

II РАЗРЕД, 

часова 

III РАЗРЕД, 

часова 

IV РАЗРЕД, 

часова 

УКУПНО часова 

Час одељењског 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 

 

*Ако се укаже потреба за ови облицима рада 
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Факултативни облици васпитно- образовног рада током школске године по разредима 

 I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД 

Екскурзија До 3 дана До 5 дана До 5 дана До 5 дана 

Језик другог народа или националне мањине са елементима 

националне културе 

2 часа недељно 

Трећи страни језик 2 часа недељно 

Други предмет* 1-2 часа недељно 

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

Друштвене активности- Ученички парламент, ученичке задруге 15-30 часова годишње 

Културна и јавна делатност школе 2 радна дана 

 

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

утврђени наставним планом других образовних профила истог или другог подручја рада, као у наставним плановима гимназије, или по 

програмима који су претходно донети. 
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9.6.  Цвећар-вртлар 

 

 1.разред 2.разред 3.разред 

разредно часовна настава 35 35 32 

Менторски рад,настава у блоку,пракса 2 2 2 

Обавезне ваннаставне активности 2 2 2 

Матурски испит    

Укупно радних недеља 39 39 39 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 
I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД УКУПНО 

Н Г Н Г Н Г Н Г 

1. Грађанско 

васпитање 
1 35 1 35 1 32 1 102 

2. Верска настава 1 35 1 35 1 32 1 102 

*Напомена: Ученик који се определио за један од два изборна предмета, грађанско васпитање или верску наставу, изборни предмет 

може да мења у току стицања средњег образовања и васпитања („Службени гласник-РС, бр.72/2009“) 

Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године 

 I РАЗРЕД, часова II РАЗРЕД, часова III РАЗРЕД, часова УКУПНО часова 

Час одељењског старешине 70 70 64 204 

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 ови облицима рада 
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Факултативни облици васпитно- образовног рада током школске године по разредима 

 I  

РАЗРЕД 

II РАЗРЕД III РАЗРЕД 

Екскурзија До 3 дана До 5 дана До 5 дана 

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

Трећи страни језик 2 часа недељно 

Други предмет* 1-2 часа недељно 

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

Друштвене активности- Ученички парламент, ученичке задруге 15-30 часова годишње 

Културна и јавна делатност школе 2 радна дана 

 

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

утврђени наставним планом других образовних профила истог или другог подручја рада, као у наставним плановима гимназије, или по 

програмима који су претходно донети. 
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Цвећар-вртлар   НОВИ  ПРОГРАМ 

Остваривање образовања и васпитања 

Остали обавезни облици образовно-васпитног рада  

  

I  РАЗРЕД 

часова 

II  РАЗРЕД 

часова 

III  РАЗРЕД 

часова 

УКУПНО 

часова 

Час одељенског старешине  64 64 64 192 

Додатна настава*  до 30 до 30 до 30 до 120 

Допунска настава *  до 30 до 30 до 30 до 120 

Припремна настава*  до 30 до 30 до 30 до 120 

*Ако се укаже потреба за овим облицима рада 

 

Факултативни облици образовно-васпитног рада  

  

I  РАЗРЕД 

 

II  РАЗРЕД 

 

III  РАЗРЕД 

 

Екскурзија  до 3 дана до 5 дана 
до 5 наставних 

дана 

Језик националне мањине са елементима националне културе 2 часа недељно 

Трећи страни језик 2 часа недељно 
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Факултативни предмети * 1-2 часа недељно 

Стваралачке и слободне активности ученика (хор, секције, техничке, хуманитарне, 

спортско-рекреативне и друге активности) 
30-60 часова годишње 

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

Културно-уметничке активности 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 плана програма наставе и учења 

  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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9.7.  Пекар 

 

 1.разред 2.разред 3.разред 

разредно часовна настава 35 34 30 

Менторски рад,настава у блоку,пракса 2 3 4 

Обавезне ваннаставне активности 2 2 2 

Матурски испит    

Укупно радних недеља 39 39 39 

 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 
I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД УКУПНО 

Н Г Н Г Н Г Н Г 

1. Грађанско 

васпитање 
1 35 1 34 1 30 1 99 

2. Верска настава 1 35 1 34 1 30 1 99 

*Напомена: Ученик који се определио за један од два изборна предмета, грађанско васпитање или верску наставу, изборни предмет 

може да мења у току стицања средњег образовања и васпитања („Службени гласник-РС, бр.72/2009“) 

 

Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године 

 I РАЗРЕД, часова II РАЗРЕД, часова III РАЗРЕД, часова УКУПНО часова 

Час одељењског старешине 70 68 60 198 

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 ови облицима рада 
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Факултативни облици васпитно- образовног рада током школске године по разредима 

 I  

РАЗРЕД 

II РАЗРЕД III РАЗРЕД 

Екскурзија До 3 дана До 5 дана До 5 дана 

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

Трећи страни језик 2 часа недељно 

Други предмет* 1-2 часа недељно 

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

Друштвене активности- Ученички парламент, ученичке задруге 15-30 часова годишње 

Културна и јавна делатност школе 2 радна дана 

 

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

утврђени наставним планом других образовних профила истог или другог подручја рада, као у наставним плановима гимназије, или по 

програмима који су претходно донети. 
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9.8.  Месар 

 

 1.разред 2.разред 3.разред 

разредно часовна настава 35 34 30 

Менторски рад,настава у блоку,пракса 2 3 4 

Обавезне ваннаставне активности 2 2 2 

Матурски испит    

Укупно радних недеља 39 39 39 

 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 
I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД УКУПНО 

Н Г Н Г Н Г Н Г 

1. Грађанско 

васпитање 
1 35 1 34 1 30 1 99 

2. Верска настава 1 35 1 34 1 30 1 99 

*Напомена: Ученик који се определио за један од два изборна предмета, грађанско васпитање или верску наставу, изборни предмет 

може да мења у току стицања средњег образовања и васпитања („Службени гласник-РС, бр.72/2009“) 

Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године 

 I РАЗРЕД, часова II РАЗРЕД, часова III РАЗРЕД, часова УКУПНО часова 

Час одељењског старешине 70 68 60 198 

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 ови облицима рада 
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Факултативни облици васпитно- образовног рада током школске године по разредима 

 I  

РАЗРЕД 

II РАЗРЕД III РАЗРЕД 

Екскурзија До 3 дана До 5 дана До 5 дана 

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

Трећи страни језик 2 часа недељно 

Други предмет* 1-2 часа недељно 

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

Друштвене активности- Ученички парламент, ученичке задруге 15-30 часова годишње 

Културна и јавна делатност школе 2 радна дана 

 

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

утврђени наставним планом других образовних профила истог или другог подручја рада, као у наставним плановима гимназије, или по 

програмима који су претходно донети. 
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9.9.  Руковалац-механичар пољопривредне технике 

 1.разред 2.разред 3.разред 

разредно часовна настава 32 32 32 

Менторски рад,настава у блоку,пракса 5 5 2 

Обавезне ваннаставне активности 2 2 2 

Матурски испит    

Укупно радних недеља 39 39 39 

 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 
I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД УКУПНО 

Н Г Н Г Н Г Н Г 

1. Грађанско 

васпитање 
1 32 1 32 1 33 1 96 

2. Верска настава 1 32 1 32 1 32 1 96 

*Напомена: Ученик који се определио за један од два изборна предмета, грађанско васпитање или верску наставу, изборни предмет 

може да мења у току стицања средњег образовања и васпитања („Службени гласник-РС, бр.72/2009“) 

Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године 

 

 I РАЗРЕД, часова II РАЗРЕД, часова III РАЗРЕД, часова УКУПНО часова 

Час одељењског старешине до 64 до 64 до 64 до 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 ови облицима рада 

Факултативни облици васпитно- образовног рада током школске године по разредима 
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 I  

РАЗРЕД 

II РАЗРЕД III РАЗРЕД 

Екскурзија До 3 дана До 5 дана До 5 дана 

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

Трећи страни језик 2 часа недељно 

Други предмет* 1-2 часа недељно 

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

Друштвене активности- Ученички парламент, ученичке задруге 15-30 часова годишње 

Културна и јавна делатност школе 2 радна дана 

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

утврђени наставним планом других образовних профила истог или другог подручја рада, као у наставним плановима гимназије, или по 

програмима који су претходно донети. 
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10. Остали облици образовно-васпитног рада 

 

Остали обавезни облици  образовно-васпитног рада су: допунска, додатна и припремна настава. 

Програми допунске и додатне наставе и ваннаставних активности, дају ученицима могућности да слободно изразе своју 

личност, прошире своја интересовања и квалитетније организују своје слободно време. Часови допунске, додатне и припремне наставе 

су планирани за сваког наставника у оквиру 40-часовне радне недеље, а на основу претходног искуства и исказаних потреба 

предметног наставника и стручног већа. 

Ове наставне активности предвиђене су наставним планом и програмом као посебне активности чији је циљ прилагодити 

наставни програм ученицима и омогућити им његово успешно савладавање, као и потпунији развитак ученикових способности.  

 Допунски настава се организује за ученике који стално или повремено заостају у савлађивању образовно-васпитних садржаја у 

редовној настави, као и са ученицима који желе да унапреде постигнућа у одређеној наставној области.  

Ученик је обавезан да остварује допунску наставу ако се процени да је то потребно. 

 Допунска настава се реализује према распореду које је усвојило Наставничко веће.  

Циљ допунске наставе је омогућавање ученицима који заостају у савлађивању образовно-васпитних садржаја да се лакше 

укључују у редовни васпитно-образовни процес. 

Задаци допунске наставе су:  

- ближе одређивање програмских садржаја у којима ученици не постижу добре резултате; 

- савлађивање овако утврђених садржаја треба више ускладити са потребама и могућностима ученика за које се организује овакав рад; 

- пружање помоћи ученицима да се лакше уклопе у редовну наставу и праћење њиховог напредовања. 

Садржаји допунске наставе су идентични прописаном наставном плану и програму. Избор, ширина и дубина обраде, као и 

дидактичко-методички поступци, у овим облицима рада су  под утицајем индивидуалних карактеристика ученика укључених у 

допунску и припремну наставу.  
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Пре издвајања ученика за допунску наставу утврђују се узроци и тешкоће које ученици имају у савлађивању градива. У самом 

идентификовању ученика за које треба организовати допунску наставу учествују школски педагог, предметни наставник, одељењски 

старешина, родитељ.  

Узимајући у обзир узроке заостајања појединих ученика у савлађивању садржаја неких наставних подручја (предмета) 

допунском наставом се обухватају:  

- ученици који долазе из других школа, а поготово из других република, с обзиром на то да се програми разликују; 

- ученици који су похађали наставу у иностранству; 

- ученици који су због болести, породичних и других оправданих разлога дуже одсуствовали са наставе; 

- ученици који перманентно заостају и тешко савлађују наставно градиво; 

- ученици који у току наставне године више пута у континуитету добију негативну оцену из неког наставног подручја (предмета), а 

посебно ако су из тог предмета у претходном разреду показали недовољан успех или ишли на поправни испит; 

- ученици који у довољној мери не познају језик на којем се обавља настава.  

 Допунска настава се организује у току читаве наставне године, с тим што за неке ученике или групе ученика може да траје дуже 

или краће време, што зависи од узрока заостајања и потребног времена за савлађивање садржаја програма неких наставних подручја у 

редовној настави.  

 Приликом планирања допунске наставе води се рачуна о следећем:  

- један ученик, који заостаје у савлађивању садржаја из више предмета може бити укључен у додатни рад истовремено само из два 

предмета;  

- допунску наставу организовати са групом ученика или са појединим ученицима, а број ученика у групи не треба да буде већи од 10 и 

зависи од узрока заостајања ученика и природе садржаја програма појединих предмета;  

- група ученика за допунскку наставу може се образовати у оквиру једног одељења или у оквиру једног разреда;  

- групе, по правилу, треба да обухватају оне ученике који имају исте проблеме и тешкоће у савлађивању садржаја неких предмета;  

- састав појединих група не треба да буде сталан у току читаве године, будући да неки ученици који отклоне пропусте које су имали у 

праћењу напуштају их, али да се у њих укључују неки нови ученици;  

- оријентационо планирати садржаје за сваког ученика и за сваку групу, водећи рачуна при томе да се допунска настава може 

одржавати у оквиру једног или два часа недељно.  

 У зависности од пропуста у знању, нивоа усвојености градива, психофизичких могућности ученика као и оптерећености 

ученика у току дана, дужина рада са појединим ученицима у групама може трајати краће или дуже од 45 минута. 
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Глобални план остваривања допунске наставе   

Активности Време Начин остваривања 

Идентификовање ученика 

којима је помоћ неопходна 

Септембар, 

октобар 

часови редовне наставе посматрањем и праћењем ученика 

Мотивисање ученика Октобар 
разговор са ученицима за прихватање допунског рада и објашњење шта се 

тим радом жели постићи 

Реализација часова 

допунске наставе  
Октобар – јун 

настава се изводи у мањим групама, процес учења је индивидуалзован, 

најчешће једном недељно 

Праћење ефеката допунске 

наставе 
Током године 

листе за напредовање ученика, дневник евиденције присуства ученика 

 

Додатна настава се остварује за ученике који постижу изузетне резултате или показују интересовања за продубљивање знања из 

одређених предмета.  

 Додатна настава је намењена ученицима који показују изразите склоности и интересовања за наставни предмет, као и 

такмичарски дух. Циљ додатне наставе је да се прошире и продубе знања стечена у редовној настави како би омогућила ученицима 

потпунији развој према индивидуалним способностима и склоностима. Бирају се садржаји који се надовезују на оне који су обрађени 

на часовима редовне наставе, који их проширују и обогаћују. 

 

Глобални план остваривања додатне наставе  

Активности Време Начин остваривања 

Идентификовање ученика  Септембар, 

октобар 

-На часовима редовне наставе посматрањем и праћењем ученика 

Мотивисање ученика 
Октобар 

-разговор са ученицима за прихватање додатног рада, постављање јасних и 

заједничких циљева 

Реализација часова 

додатне наставе  
Октобар – јун 

-настава се изводи у мањим групама, процес учења је индивидуалзован, 

најчешће једном недељно, уз интезивирање у периоду пред такмичења 

Праћење ефеката 

допунске наставе 
Март, мај 

-постигнућа ученика на такмичењима 
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Припрема допунске наставе подразумева следеће кораке: 

 Основни задатак допунске наставе је прилагодити (индивидуализовати) наставне садржаје одређеног наставног предмета 

ученицима који из било којих разлога имају тешкоћа у савладавању програма, како би им се омогућило усвајање програма и развој 

њихових способности. 

Задаци Циљеви Време Носиоци активности 

Организовање помоћи ученицима који 

због  болести, слабог предзнања или 

било ког  другог разлога нису усвојили 

одређено наставно градиво. 

- Усвајање наставних садржаја које ученици  

нису усвојили у току редовне наставе, 

- Пружање индивидуалне помоћи у учењу и 

бољем разумавању наставних садржаја, 

давање  упутства за савладавање потешкоћа  

у  учењу, 

-Праћење и контролисање учениковог 

напретка   у редовној настави. 

Током 

године 

Предметни наставник,  

стручни сарадници, 

одељењско веће, 

Организовање допунског рада за 

одређене  наставне садржаје кроз 

различите облике рада 

Током године 
Предметни наставник, 

одељењско веће, 

Праћење рада и напредовања ученика    Током године 
Предметни наставник, 

одељењско веће. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 87 
 

 

Додатна настава се остварује за ученике који постижу изузетне резултате или показују интересовања за продубљивање знања из 

одређених предмета.  

 Додатна настава је намењена ученицима који показују изразите сколоности и интересовања за наставни предмет, као и 

такмичарски дух. Циљ додатне наставе је да се прошире и продубе знања стечена у редовној настави како би омогућила ученицима 

потпунији развој према индивидуалним способностима и склоностима. Бирају се садржаји који се надовезују на оне који су обрађени 

на часовима редовне наставе, који их проширују и обогаћују. 

 

Глобални план остваривања додатне наставе  

Активности Време Начин остваривања 

Идентификовање ученика  Септембар, 

октобар 

часови редовне наставе посматрањем и праћењем ученика 

Мотивисање ученика 
Октобар 

разговор са ученицима за прихватање додатног рада, постављање јасних и 

заједничких циљева 

Реализација часова 

додатне наставе  
Октобар – јун 

настава се изводи у мањим групама, процес учења је индивидуалзован, 

најчешће једном недељно, уз интензивирање у периоду пред такмичења 

Праћење ефеката 

допунске наставе 
Март, мај 

постигнућа ученика на такмичењима 

Додатном наставом обухватају се сви ученици који се посебно истичу у појединим областима или који имају посебна и 

проширена интересовања из појединих области (даровити ученици). Организовање и извођење додатне наставе за ученике врши се 

одвојено, по одељењима, разредима или групама, ако се ученици различитих разреда занимају за исте садржаје и теме. Додатна 

настава може се изводити током целе школске године или у неком периоду, што зависи од тема, као и ангажованости и интересовања 

ученика и наставника. У додатној настави преовладава рад у групама, у пару и индивидуални рад. 

Задаци су: 

 задовољавање индивидуалних особености ученика, склоности, интересовања, способности за учење; 
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 подстицање индивидуалног развоја ученика, пре свега њихових интелектуалних карактеристика, што омогућава брже 

напредовање ученика; 

 проширивање и продубљивање обима и садржаја појединих предмета за које ученици показују интересовање и способности; 

 груписање ученика према способностима и интересовањима чиме се стварају услови за индивидуализацију додатног рада; 

Припремна настава  се остварује за ученике који се упућују на полагање разредног испита, и за ванредног ученика.  

 Припремна настава остварује се 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. 

 Предметни наставници почетком јуна, на нивоу стручних  већа утврђују кључне планске садржаје и врше реализацију 

припремне наставе, избор адекватних метода и облика рада и утврдити методологију праћења ефеката припремне наставе. 

 Припремна настава се организије и за ученике који из оправданих разлога нису присуствовали настави више од 1/3 предвиђеног 

броја часова, а оцењивањем се утврди да нису остварили прописане циљеве, исходе и стандарде постигнућа у току савладавања 

школског програма, као и за ученике из предмета за који није организована настава. 

 Припремна настава се организије за припрему свих ученика за полагање матурских и завршних испита у обиму од најмање 

5% од укупног годишњег броја часова из предмета из којих се полаже матурски, односно завршни испит.  

 Припремна настава се организује, по правилу, у августовском испитном року, изузев за ученике завршног разреда за које се 

организује у јунском испитном року.  

 Припремна настава се реализује према распореду који усваја Наставничко веће.  За ученике са сметњама у развоју и 

инвалидитетом остварује се додатна подршка у складу са индивидуалним образовним планом.  

 I РАЗРЕД, 

часова 

II РАЗРЕД, 

часова 

III РАЗРЕД, 

часова 

IV РАЗРЕД, 

часова 

УКУПНО 

часова 

Час одељењског старешине      

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 ови облицима рада 
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11. Факултативни ваннаставни облици 

Факултативни ваннаставни облици имају за циљ да допринесу развоју личности на образовном, сазнајном, креативном, 

друштвеном и личном плану. Задаци су: 

 проширивање и продубљивање, као и стицање нових знања и умења, а према интересовањима ученика; 

 задовољавање специфичних интересовања ученика уз активно усмеравање њихових склоности, способности, интересовања и 

подстицање професионалног развоја; 

 мотивисање и оспособљавање ученика за самосталан и креативан рад; 

 омогућавање ученицима организовање забаве и рекреације као и других услова да самостално користе слободно време и 

организују духовни, културни и друштвени живот у средини у којој раде; 

Факултативни ваннаставни облици се организују као: 

1) Екскурзија, 

2) Стваралачке и слободне активности ученика (хор, секције, друштвено користан рад и др.) 

3) Културна и јавна делатност школе, 

4) Остале активности. 

Факултативни облици васпитно- образовног рада током школске године по разредима: 

 I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД 

Екскурзија До 3 дана До 5 дана До 5 дана До 5 дана 

Језик другог народа или националне мањине са елементима 

националне културе 

2 часа недељно 

Трећи страни језик 2 часа недељно 

Други предмет* 1-2 часа недељно 

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

Друштвене активности- Ученички парламент, ученичке задруге 15-30 часова годишње 

Културна и јавна делатност школе 2 радна дана 

 

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

утврђени наставним планом других образовних профила истог или другог подручја рада, као у наставним плановима гимназије, или по 

програмима који су претходно донети. 
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11.1  Екскурзија 

Школа је планирала извођење излета и екскурзија Годишњим планом рада школе, на начин и под условима утврђених 

наставним планом и програмом.  

Циљ екскурзијеје непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и 

привредних достигнућа која су у вези са оба подручја рада школе: пољопривреда, производња и прерада хране и хемија-неметали.  

Задаци екскурзије су: проучавање објекта и феномена у природи; уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и 

друштвеним условима; развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика; упознавање начина живота и рада људи 

појединих крајева; развијање позитивног односа према: националним, културним и естетским вредностима, спортским потребама и 

навикама, позитивним социјалним односима, као и схватање значаја здравља и здравих стилова живота; подстицање и испољавање 

позитивних емоционалних доживљаја. 

Носиоци припреме, организације и извођења програма екскурзије су директор школе, стручни воћа, одељенски старешина или 

други наставник, који је најмање једну годину изводио наставу у одређеном одељењу и кога одреди директор школе. Стручног вођу 

путовања одређује директор школе. 

Одељенски старешина обезбеђује организационо-техничке услове за извођење путовања и координра остваривање садржаја и 

активности предвиђених програмом екскурзије, стара се о безбедности и понашању ученика. 

Стручни вођа путовања припрема и спроводи програм који се односи на остваривање постављених образовно-васпитних циљева и 

задатака и одговарајућих садржаја. Стручни вођа путовања бира се из реда наставника који остварују наставни план и програм. 

Изузетно, ако се екскурзија организује за највише две групе ученика, стручни вођа  пута може бити и одељенски старешина или други 

наставник. 

Екскурзија се организује и изводи, уз претходну писмену сагласност родитеља, по правилу за најмање 60% ученика истог разреда, 

уколико су створени услови за остваривање циљева и задатака. Изузетно, екскурзија може да се организује ако писмену сагласност да 

најмање 60% ученика истог одељења. 
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Извођење екскурзије за ученике истог разреда организује се са истим садржајем, по правилу истовремено.Ако нису испуњени 

наведени услови, директор школе обуставља извођење екскурзије. 

Путни правци, објекти, манифестације, крајеви и предели одређени  су у складу са циљем и задацима путовања. Екскурзија се, 

по правилу, изводи у оквиру државних граница, изузетно, за ученике трећег и четвртог разреда, екскурзија може да се организује у 

иностранству. 

Екскурзија може да траје: 

 за ученике првог разреда – до три дана 

 за ученике другог рарзеда – до пет дана 

 за ученике трћег и четвртог разреда – до пет наставних дана. 

  

Ако се екскурзија организује у време наставних дана, настава се надокнађује за све ученике, у складу са школским календаром 

и годишњим програмом рада. 

 Избор агенције спроводи се у складу са Правилником и измени и допуни Правилника о плану и програму образовања и 

васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама. 

 Школа благовремено расписује оглас за путовање ученика, оглас објављује најмање у једним новинама које имају тираж на 

територији целе Републике Србије, а оглас мора да садржи све путне правце предвиђене програмом, за сваки разред посебно. У огласу 

се наводе сви садржаји који и требало да буду остварени за време путовања ученика. Оглас не садржи факултативне садржаје. 

 Такође у огласу се наводи где и до ког рока туристичке агенције подижу упутство за формирање понуде, ради учешћа на огласу. 

Рок за преузимање упутства не може бити дужи од 10 ни краћи од пет дана од дана објављивања, а за подношење понуда 10 дана од 

истека рока за преузимање упутства. Рок за доношење одлуке о избору туристичке агенције не може бити дужи од 10 дана од дана 

истека рока за подношење понуда. Понуђачи сачињавају понуду на основу упутства. 

 Агенција мора да поседује одговарајућу лиценцу министарства надлежног за послове туризма и да испуњава друге услове 

прописане законом којим се уређује делатност туризма, као и доказе о искуству у ђачком и омладинском туризму.  

 Припрему огласа, упутства и отварање понуда и избор понуђача врши комисија школе коју чине директор и чланови савета 

родитеља одељења за које се организује екскурзија. Комисија доноси одлуку о избору понуђча већином гласова од укупног броја 

чланова.  
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Избор најбољег понуђача врши се када се утврди да постоје најмање три понуде које испуњавају све услвое предвиђене 

упутством. Уколико овај услов није испуњен оглас ће бити поновљен. 

После избора понуђача, на основу усаглашеног предлога родитеља ученика сваког одељења за које се организује екскурзија, 

Савет родитеља одлучује о висинидневница. Право на дневницу остварује наставник-одељенски старешина, стручни вођа пута, а 

лекар-пратилац, у зависности од програма путовања. Дневнице се обрачунавју у бруто износу и исплаћују у складу са законом, на 

терет родитеља ученика који путују. 

Ради обезбеђења веће сигурности ученика на екскурзији, родитељи чија деца путују могу већином гласова да донесу одлуку на 

родитељском састанку, да осимодељенског старешине, екскурзију прате још највише два наставника који изводе наставу ученицима 

тог одељења. Ови пратиоци остварују право на дневницу на исти начин као и одељенски старешина. 

Одељенски старешина обавештава родитеље о програму и цени екскурзије, избору агенције, бруто износу дневнице за пратиоце 

и осталим условима путовања. 

Директор школе је дужан да изда путни налог запосленом који путује. Вишедневна путовања уговарају се најмање на бази 

полупансиона. 

Писмене сагласности су саставни део уговора који директор закључује са одабраном агенцијом. 

Уговор који закључују директор школе и агенција, осим основних елемената, треба да садржи следеће елементе: 

- појединачну и укупну цену према броју путника, 

- начин плаћања (број рата), услове задржавања износа гаранције, 

- податке о водичу, здравственој заштити и броју гратиса,  

- врсти, типу и категорији смештаја, 

- броју оброка,  

- врсти и типу превоза. 

 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 93 
 

Приликом уговарања путовања, директор је обавезан да уговором са агенцијом обезбеди потребне услвое за удобан и безбедан 

превоз ученика у односу на агажовани бројаутобуса и расположиви број седишта, односно одговарајучи број резервација, ако се 

превоз обавља железницом. 

 Превоз аутобусом не обавља се ноћу, у времену од 22 до 5 часова. 

 Приликом закључивања уговора са агенцијом која организује превоз, директор школе је обавезан да обезбеди да превозник пре 

отпочињања путовања поднесе: 

- записник о извршеном техничком прегледу аутобуса, не старији од пет дана; 

- тахографске улошке за претходна два дана-за вочаче који су ангажовани за превоз ученика. 

Директор је обавезан да организује консултативне разговорепре извођењапутовања, што подразумева укљученост свих 

интересних група у процесу одлучивања и планирања, као и да најкасније у року од 48 сати пре отпочињања путовања, обавести 

надлежни орган унутрашњих послова о превознику, месту и времену поласка ученика, броју ангажованих аутобуса и пријављених 

ученика, наставника и другог особља које путује, који ће извршити контролу документације, техничке исправности возила 

предвиђених за превоз, непосредно пре отпочињања путовања. 

 Уколико надлежни орган унутрашњих послова утврди неисправност документације, техничку неисправност возила или било 

који други разлог у погледу психофизичке способности возача, директор или стручни вођа пута обуставиће путовање до отклањања 

утврђених недостатака. 

 Пре путовања директор сазива заједнички састанак свих ученика који путују и њихових родитеља, коме присуствују и стручни 

вођа пута и одељенске старешине. На састанку се сви учесници упознају са правилима понашања којих су дужни да се придржавају. 

Забрањено је пушење, конзумирање алкохола и опојних средстава за све учеснике путовања. План дежурства ученика и наставника за 

време путовања саставни је део програма екскурзије. Дневне активности утврђене програмом екскурзије морају бити реализоване до 

24 часа. 

За путовања у земљи дужа од једног дана, неопходно је обезбедити лекара-пратиоца, уколико у местима боравка ученика не 

постоји организована здравствена служба. За путовања ученика у иностранство, обавезно је обезбедити лекара-пратиоца. 
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 За путовања дужа од два дана неопходно је да родитељ, односно старатељ достави здравствени лист, који садржи податке о 

здравственом, физичком и психичком стању ученика, а издаје га ординирајући лекар на основу здравственог картона. Тајност података 

из здравственог листа мора бити обезбеђена и о томе се стара директор, одељенски старешина и лекар. 

 После изведеног путовања, стручни вођа путовања и представник туристичке агенције сачињавају забелешку о извођењу 

путовања после чега стручни вођа у року од три дана сачињава извештај, који подноси директору, са оценом о извођеу и квалитету 

пружених услуга.  

 Након изведеног путовања ученици попуњавају анкетни лист. 

 Извештај се доставља савету родитеља и наставничком већу ради разматрања, а школском одбору ради разматрања и усвајања. 

Одељенски старешина упознаје родитеље са извештајем на родитељском састанку, а извештај о путовању је саставни део годишњег 

извештаја о раду школе.  

 Уколико се приликом разматрања извештаја о остваривању путовања оцени да предвиђени програм није остварен или да 

туристичка агенција није испоштовала уговорне обавезе, школа је дужна да у року од осам дана, од завршетка путовања, поднесе 

приговор агенцији и да о томе обавести Министарсто просвет и министарство належно за послове туризма. 

Коначна одлука о избору понуђених предлога зависиће од броја пријављених ученика, материјалног стања ученика, понуда 

туристичких агенција и сагласности родитеља ученика. 

 По правилу екскурзије ће се изводити нерадним данима (суботом, недељом). Уколико екскурзија траје више дана, радни дани 

ће се одрађивати суботом, према распореду часова за дане који нису одрађени због извођења екскурзија. Која ће субота бити наставна 

и по којем распореду часова ће се одрађивати, одлуку ће донети Наставничко веће Школе. 
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11.2.  Стваралачке и слободне активности ученика (хор, секције, друштвено користан рад и др.) 

 

У школи се ученици на основу својих интересовања опредељују за учешће у стваралачким и слободним активностима. За рад 

слободних активности Школа ствара неопходне услове (простор, водитељски рад наставника и др.). Слободне активности су 

многобројне и разноврсне и омогућавају укључивање сваког ученика у поједине облике рада (хор, секције, друштвенокористан рад и 

др.) 

У циљу подстицања индивидуалних склоности и нтересовања, правилног коришћења слободног времена као и ради богаћења 

друштвеног живота и разоноде ученика, развијања и неговања другарства и пријатељства школа организује рад у оквиру различитих 

секција у школи. Годишњим планом рада предвиђене су следеће секције: 

 

Преглед СЕКЦИЈА: 

 

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ 

1. Рецитаторска секција 

2. Литерарна секција 

3. Новинарска секција 

4. Драмска секција 

5. Секција "Млади орачи" 

6. Секција за заштиту биља 

7. Секција за икебану и хортикултуру 

8. Секција за биодекорацију 

9. Кинолошка секција 

10. Еколошка секција 

11. Биолошка секција 

12. Пчеларска секција 

13. Секција за лековито биље 

14. Спортске секције: Кошарка, Фудбал, Одбојка 
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15. Englis hub 

16. Пекарска секција 

17. Кошаркашка секција 

18. Секција за аеробик, ритмику и плес 

19. Одбојкашка секција 

20. Бадминтон секција 

21. Стони тенис 

22. Фудбал 

23. Библиотечко-информациона секција 

24. Ученичка задруга 

 

 

Друштвено-користан рад реализује се са циљем да васпитава ученике да добровољним радом самостално и у оквиру 

друштвено- организованих активности у слободном времену допинесе, допринесе стварању и унапређивању услова живота и рада 

људи у ужој и широј друштвеној заједници. 

 

Садржај и облици друштвено-корисног рада су: 

 

 одржавање школског простора: уређење учионица, заједничких просторија, уређење школског дворишта (неговање зеленила у 

згради и дворишту); 

 израда паноа, шема, графикона и других наставних средстава; 

 друге активности за које се буде указала прилика. 
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11. 3. Културна и јавна делатност школе 

 

Циљ: Организовано деловање школе на средину и обратно. 

Задаци:  

 оспособљавање ученика да користе све вредности које им пружа средина за њихов свестрани развој и богатији лични живот у 

слободном времену 

 афирмисање школа као културних центара у месту и стварање услова за реализацију задатака у школи и богаћењу културног 

живота средине 

 

  Садржаји рада: 

a. коришћење услова које пружа друштвена средина: 

 коришћење програма библиотека, позоришта, домова културе; 

 спортских и рекреативних  центара; 

 научне  трибине, семинари, курсеви; 

 смотре, такмичења, факултети и друге школе 

б. упознавање друштвене средине са начином организовања и резултатима образовно -васпитног рада школе: 

 приказивање стваралаштва секција и група,  културно-уметничке приредбе,  смотре,    

 стваралаштво ученика – драмско, хорско, музичко, ликовно, производно и сл.; 

 спортске манифестације, школске  манифестације 

в. сарадња са родитељима  

г. учешће школе у активностима друштвене средине (обележавање значајних датума, 

д. учешће у акцијама локалне заједнице, укључивање талентованих  ученика у удружења и институције средине)  

ђ. сарадња са институцијама културе и другим јавним установама у граду 

е. сарадња са средњим школама у граду (општински и градски активи наставника и стручних сарадника) 

ж. посета   сајмовима  (сајам књига, хортикултуре, пољопривредни, сајам прехране итд.) 

з. учешће на различитим спортским манифестацијама 

и. посете високим школама и факултетима 

 

У оквиру овог програма школа остварује: 

 прославу дана школе 
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 почетка и завршетка наставне године 

 прославе школских и државаних празника 

 приредбе 

 изложбе 

 концерте 

 књижевне вечери 

 спортска такмичења 

 заједничке културне активности са институцијама и организацијама у локалној самоуправи ради обогаћивања  културног 

живота и остваривања васпитно образовне функције школе 

 школска слава 

 уређење школског простор 

 

11.4. Остале активности 

 

 хуманитарне активности (учествовање у акцијама Црвеног крста у добровољном давању крви, скупљање добротворних 

новчаних и других средстава; 

 купо-продаја половних уџбеника; 

 друге активности за којима се буде указала потреба. 
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12. Праћење, вредновање и оцењивање рада ученика 

Ученик се оцењује из предмета и владања, у складу са законом и овим правилником. Оцена је описна и бројчана. 

Оцена представља објективну и поуздану меру остварености прописаних циљева, исхода учења, стандарда постигнућа и 

развијених компетенција, као и напредовања и развоја ученика и показатељ је квалитета и ефикасности заједничког рада наставника, 

ученика и школе у целини.  

Оцена је јавна и саопштава се ученику одмах по спроведеном поступку оцењивања, са образложењем. Оценом се изражава:  

1) оствареност циљева и прописаних, односно прилагођених стандарда постигнућа, достизање исхода и степена развијености 

компетенција у току савладавања програма предмета; 2) ангажовање ученика у настави;  

3) напредовање у односу на претходни период;  

4) препорука за даље напредовање ученика.  

Оствареност циљева и прописаних, односно прилагођених стандарда постигнућа, достизање исхода и развијање компетенција у 

току савладавања програма предмета процењује се на основу: овладаности појмовном структуром и терминологијом; разумевања, 

примене и вредновања научених поступака и процедура и решавања проблема; рада са подацима и информацијама; интерпретирања, 

закључивања и доношења одлука; вештина комуникације и изражавања у различитим формама; овладаности моторичким вештинама; 

извођења радних задатака.  

Ангажовање ученика обухвата: активно учествовање у настави, одговоран однос према постављеним задацима, сарадњу са 

другима и показано интересовање и спремност за учење и напредовање.  

Напредовање у односу на претходни период исказује се оценом, чиме се уважава остварена разлика у достизању критеријума 

постигнућа. Препорука за даље напредовање ученика јасно указује ученику на то шта треба да побољша у наредном периоду и 

саставни је део повратне информације уз оцену.  

Бројчане оцене су: одличан (5), врло добар (4), добар (3), довољан (2) и недовољан (1). Ученику се не може умањити оцена из 

предмета због односа ученика према ваннаставним активностима или непримереног понашања у школи. 

Оцењивање се остварује применом различитих метода и техника, које наставник бира у складу с критеријумима оцењивања и 

прилагођава потребама и развојним специфичностима ученика.  
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Постигнућа ученика оцењују се и на основу активности и резултата рада, као што су: 1) излагање и представљање (уметнички 

наступи, спортске активности, изложбе радова, резултати истраживања, извештаји, учешће у дебати и дискусији, дизајнерска решења, 

практични радови, учешће на такмичењима и смотрама и др.); 2) продукти рада (модели, макете, постери, графички радови, цртежи, 

есеји, домаћи задаци, презентације и др.); 3) учешће и ангажовање у различитим облицима групног рада и на пројектима, укључујући и 

интердисциплинарне пројекте; 4) учешће у активностима самовредновања и вршњачког вредновања; 5) збирка одабраних ученикових 

радова – портфолио и др.  

Критеријуми оцењивања морају бити усклађени на нивоу стручног већа у оквиру истог и/или сродних предмета и усвојени на 

педагошком колегијуму.  

Оцењивање из истог предмета у једној школи изводи се на основу истих или упоредивих критеријума и инструмената 

оцењивања. 

Провера и праћење постигнућа ученика обавља се на сваком часу. Ученик у току часа може да буде само једанпут оцењен након 

провере постигнућа. Оцена добијена после писмене провере постигнућа уписује се у дневник рада у року од осам дана од дана 

провере. Ако после писмене провере постигнућа више од половине ученика једног одељења добије недовољну оцену, писмена провера 

се понaвља за ученика који је добио недовољну оцену и за ученика који није задовољан оценом. 

Закључну оцену из предмета утврђује одељењско веће на предлог предметног наставника. Закључна оцена је бројчана и 

утврђује се на основу свих оцена од почетка школске године и сагледавања развоја, напредовања и ангажовања ученика и 

прикупљених података у педагошкој документацији наставника.  

Закључна оцена из изборног предмета верска настава је: истиче се, добар и задовољава.  

Закључна оцена из изборног предмета грађанско васпитање је: веома успешан и успешан. 

Праћење напредовања ученика се одвија на  сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања 

идавање повратне  информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником  о оцењивању. Ученике треба 

оспособљавати и охрабривати дапроцењују сопствени напредак у остваривању задатака предмета, каои напредак других 

ученика уз одговарајућу аргументацију.  

Приликом оцењивања, наставник би требало да се држи следећих показатеља: 
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 објективност (држати се унапред договорених критеријума), 

 јасноћа(сваком ученику јасно je образложена оцена и критеријум је једнако прописан за сваког наставника и сваки предмет), 

 информативност (ученици знају какве су им погрешке), 

 јавност (ученици знају када ће бити оцењивани и шта ће бити оцењивано), 

 благовременост (ученици на време добијају повратне информације да би могли да поправе оцене), 

 редовност, 

 инструктивност (ученици тачно знају шта је важно), 

 разноврсност (и писмено и усмено оцењивање), 

 аналитичност (ученицима је јасно шта све улази у оцену и колико је шта важно). 
   
Критеријуми оцењивања 

Када је у питању однос ученик-наставник и школска клима, полазимо од уверења да је оно што ученици, а нарочито адолесценти 

уважавају код доброг наставника следеће: 

 да им је јасно саопштен критеријум оцењивања још у септембру,тј. да знају колико пута ће бити оцењивани, којим обликом 

испитивања ће добити оцену, да ли ће се вредновати активност на часу, да ли ће се и како вредновати израда домаћих задатака, 

треба да знају колико ће оцена добити у сваком полугодишту и треба да знају како ће се оцене закључивати на крају полугођа и 

краја године 

 да се критеријум не мења током године 

 да су оцене јавне, дате у учионици, а не у наставничкој канцеларији, 

 дасу им оцене образложене у смислу где су погрешили и како да се исправе тј. да добијају правовремене повратне информације 

(правовременост се односи поготово на писмено оцењивање где добијање оцене са теста не сме да се чека дуже од недељу дана) и 

 да оцене могу да се поправе (ово је ученицима врло битно и даје им могућност да исправе грешке и боље науче градиво). 

Када се формира критеријум оцењивања треба водити рачуна о задацима наставе, садржају плана и програма и о Правилнику о 

оцењивању.У одређивању нивоа усвојености садржаја можемо се послужити Блумовом таксономијом нивоа знања. 
 

Оцене из владања 

Упознати су са критеријумима оцењивања владања: редовност похађања наставе и извршавања школских обавеза, понашање 

ученика у складу са Правилником о правима, обавезама и одговорностима ученика (понашање у односу на друге ученике, 

запослене у школи, школску имовину). Приликом оцењивања владања сагледава се личност и понашање ученика у целини. Оцене 
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из владања су: примерно (5); врло добро (4); добро (3); довољно (2); незадовољавајуће (1). 

  
Садржај образложене оцене, компетенције знања 

Корелација са 

оценом 

Базични 

(основни 

ниво), 

око 80-

90% 

ученика 

једног 

одељења 

Блумова 

таксонометрија 

Присећање или препознавање информација која је учена; интерпретирање; 

демонстрирање разумевања материјала; трансформисање; реорганизација. 

Корелација са 

оценом довољан (2) 

Правилник о 

оцењивању 

ученика у 

средњем 

образовању и 

васпитању 

(извод) 

Оцену довољан (2) добија ученик који је у стању да: 1) познаје и разуме кључне 

појмове и информације и повезује их на основу задатог критеријума; 2) усвојио је 

одговарајућу терминологију; 3) закључује директно на основу поређења и аналогије 

са конкретним примером; 4) способан је да се определи и искаже став; 5) примењује 

одговарајуће поступке и процедуре у решавању једноставних проблемских 

ситуација у познатом контексту; 6) уме јасно да искаже појединости у оквиру 

одређеног садржаја, држећи се основног захтева и на одговарајући начин (усмено, 

писмено, графички, практично, ликовно и др.), укључујући и коришћење 

информационих технологија; 7) влада основним моторичким вештинама и реализује 

их уз подршку; 8) уз инструкције извршава рутинске радне задатке према 

стандардизованој процедури, користећи прибор и алате у складу са захтевима 

безбедности и очувања здравља и околине; 9) извршава додељене задатке 

искључиво на захтев и уз подршку осталих чланова групе; уважава чланове тима и 

различитост идеја; 10) планира и организује краткорочне активности на основу 

задатих услова и ресурса; 11) повремено показује заинтересованост за сопствени 

процес учења, а препоруке за напредовање реализује уз стално праћење. 

 

Средњи 

ниво, 

око 50-

60% 

ученика 

једног 

одељења 

Блумова 

таксонометрија 

Употреба информација у решавању проблема; критичко мишљење; 

идентификовање разлога и мотива; извођење закључака који се заснивајуна 

одређеним подацима; анализирање закључака да би сеутврдило да ли се заснивају 

на доказима. 

Корелација са 

оценом добар (3) и  

врло добар (4) 

Правилник о 

оцењивању 

ученика у 

средњем 

образовању и 

васпитању 

Оцену добар (3) добија ученик који је у стању да: 1) разуме и самостално објашњава 

основне појмове и везе између њих; 2) разврстава различите врсте података у 

основне категорије према задатом критеријуму; 3) уме да формулише своје ставове, 

процене и одлуке и објасни начин како је дошао до њих; 4) бира и примењује 

одговарајуће поступке и процедуре у решавању проблемских ситуација у познатом 

контексту; 5) уме јасно да искаже одређени садржај у складу са захтевом и на 
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(извод) одговарајући начин (усмено, писмено, графички, практично, ликовно и др.), 

укључујући коришћење информационих технологија; 6) изводи основне моторичке 

вештинама угледајући се на модел (уз демонстрацију); 7) самостално извршава 

рутинске радне задатке према стандардизованој процедури, користећи прибор и 

алате у складу са захтевима безбедности и очувања здравља и околине; 8) извршава 

додељене задатке у складу с циљевима, очекиваним продуктима и планираном 

динамиком рада у групи; уважава чланове тима и различитост идеја; 9) планира и 

организује краткорочне активности и одређује потребно време и ресурсе; 10) 

показује заинтересованост за сопствени процес учења, уважава препоруке за 

напредовање и делимично их реализује 

Правилник о 

оцењивању 

ученика у 

средњем 

образовању и 

васпитању 

(извод) 

Оцену врло добар (4) добија ученик који је у стању да: 

 1) логички организује и самостално тумачи сложене садржинске целине и 

информације; 2) повезује садржаје и концепте из различитих области са 

ситуацијама из живота; 3) пореди и разврстава различите врсте података према 

више критеријума истовремено; 4) заузима ставове на основу сопствених тумачења 

и аргумената; 5) уме да анализира проблем, изврши избор одговарајуће процедуре и 

поступака у решавању нових проблемских ситауција; 6) изражава се на различите 

начине (усмено, писано, графички, практично, ликовно и др.), укључујући и 

коришћење информационих технологија и прилагођава комуникацију задатим 

контекстима; 7) влада моторичким вештинама које захтевају сложеније склопове 

покрета, брзину и висок степен координације; 8) самостално извршава сложене 

радне задатке према стандардизованој процедури, бира прибор и алате у складу са 

задатком и захтевима безбедности и очувања здравља и околине; 9) планира 

динамику рада, организује активности у групи, реализује сопствене задатке имајући 

на уму планиране заједничке продукте групног рада; 10) планира и организује 

краткорочне и дугорочне активности, утврђује приоритете и одређује потребно 

време и ресурсе; 11) континуирано показује заинтересованост за сопствени процес 

учења, уважава препоруке за напредовање и углавном их реализује 

 

Виши 

ниво, 

око 10-

20% 

Блумова 

таксонометрија 

Научно мишљење, дивергентно мишљење, оригинално мишљење, оригиналан план, 

предлог, нацрт, оригинални склоп, решавање проблема који имају више тачних 

одговора, процењивање вредности идеја, изношење мишљења, примењивање 

стандарда. 

Корелација са 

оценом одличан (5)  
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ученика 

једног 

одељења 

Правилник о 

оцењивању 

ученика у 

средњем 

образовању и 

васпитању 

(извод) 

Оцену одличан (5) добија ученик који је у стању да:  

1) примењује знања, укључујући и методолошка, у сложеним и непознатим 

ситуацијама; самостално и на креативан начин објашњава и критички разматра 

сложене садржинске целине и информације; процењује вредност теорија, идеја и 

ставова; 2) бира, повезује и вреднује различите врсте и изворе података; 3) 

формулише претпоставке, проверава их и аргументује решења, ставове и одлуке; 4) 

решава проблеме који имају и више решења, вреднује и образлаже решења и 

примењене поступке; 5) изражава се на различите начине (усмено, писано, 

графички, практично, ликовно и др.), укључујући и коришћење информационих 

технологија и прилагођава комуникацију и начин презентације различитим 

контекстима; 6) влада моторичким вештинама које захтевају сложеније склопове 

покрета, брзину и висок степен координације; влада моторичким вештинама тако 

што комбинује, реорганизује склопове покрета и прилагођава их специфичним 

захтевима и ситуацијама тако да дела ефикасно; 7) самостално извршава сложене 

радне задатке поштујући стандардизовану процедуру, захтеве безбедности и 

очувања околине, показује иницијативу и прилагођава извођење, начин рада и 

средства новим ситуацијама; 8) доприноси групном раду продукцијом идеја, 

иницира и организује поделу улога и задатака; уважава мишљења других чланова 

групе и помаже им у реализацији њихових задатака, посебно у ситуацији „застоја” у 

групном раду; фокусиран је на заједнички циљ групног рада и преузима 

одговорност за реализацију продуката у задатом временском оквиру; 9) утврђује 

приоритете и ризике и на основу тога планира и организује краткорочне и 

дугорочне активности и одређује потребно време и ресурсе; 10) континуирано 

показује заинтересованост и одговорност према сопственом процесу учења, 

уважава препоруке за напредовање и реализује их  
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13. Праћење напредовања ученика 

Напредовање ученика, њихових постигнућа из предмета и у укупном образовном раду као и равој емоционалних и 

социјалних аспеката се континуирано прати од стране различитих актера и то:свакодневно, месечно, накласификационим 

периодима, годишње. 

Ко Шта прати Када 

Наставник 

предметне 

наставе 

- редовно вреднује и проверава знање, 

- примењује различите врсте /технике усмене и писмене провере знања, 

-прати усмену комуникацију на часу, 

-прати и бележи залагање и интересовање ученика,  

-утврђује индивидуалне потребе ученика, 

-прати примену стечених знања, 

-прати повезивање знања из различитих предмета у једну нову целину, 

-подстиче самопроцену напредовања код ученика, 

-обавештава родитеља о напредовању ученика и мерама за побољшање успеха; 

-прати напредовање од почетка до краја наставне године. 

Свакодневно, 

месечно, периодично 

Стручни 

сарадник-

педагог 

1.прати напредовање ученика и њихово постигнуће путем:  

- посета часу, 

-разговора са наставником предметне наставе, 

-разговора са родитељем, односно другим законским заступником 

-разговора са учеником, 

-праћењем општег и појединачног успеха ученика по периодима оцењивања, 

2. идентификовање ученика са тешкоћама /талентованих,  

3.прати социјалну интеракцију међу ученицима, 

Класификациони 

периодима, 

периодично 

Наставничко 

веће 

Редовно разматра извештај о постигнућима ученика по периодима оцењивања (прво 

тромесечје, полугодиште, треће тромесечје, крај наставне и школске године) 

Нов, јан, 

апр, мај/јун, авг 

Савет 

родитеља 

Разматра  извештај о успеху ученика – на тромесечју а на полугодишту и на крају школске 

године извештај о успеху и дисциплини 
према плану рада 

Родите, 

односно други 

законски 

Појединачно обавештење о успеху детета/ученика и информације о успеху одељења 
према утврђеном 

плану 
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заступник 

Школски 

одбор 

Разматра и усваја извештај о успеху ученика – на тромесечју а на полугодишту и на крају 

школске године извештај о успеху и дисциплини 
према плану рада 

 

14. Програми рада 

 

14.1. Програм и активности којима се развијају способности за решавање проблема, комуникацију, тимски рад, 

самоиницијативу и предузетнички дух 

I Подстицање личног развоја 

 Подстицање самопоуздања, слободног изражавања мишљења и ставова,изграђивање критичког односа према појавама у 

друштву, изграђивање грађанске свести, учење видова самопотврђивања уз уважавање личности других ученика:  

 наставници на редовним часовима,  

 кроз додатни рад и учешће на такмичењима;  

 кроз рад у школским секцијама и подстицање ученика да се укључе у друге едукативне садржаје који су им доступни у граду;  

 кроз ангажовање у културним и спортским манифестацијама у Школи и ван ње;  

 кроз рад одељењског старешине и одељењских заједница;  

 учешће у психолошким радионицама са различитим садржајима;  

 укључивање ученика у семинаре, клубове, уметничка друштва и сл. у циљу волонтерског рада са другим ученицима у Школи;  

 укључивање ученика у различите пројекте који се односе на здраве стилове живота (борба против наркоманије, пушења) ; 

 подстицање здравог такмичарског духа, толеранције, подстицање сарадње и односа уважавања личности независно од пола, 

социјалног статуса, националне припадности; васпитање за демократију.  
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II Подстицање социјалног сазнања и социјалних односа  

 1. Разумевање других ученика и њихових поступака и активности у социјалној групи; 

2. Развијање толеранције према разликама у мишљењима, ставовима, особинама, навикама, изгледу и потребама других ; 

3. Успостављање, неговање и развијање односа са другима – пријатељство, сараднички однос, односи међу генерацијама, односи у 

породици и Школи, чиниоци који доводе до повезивања и нарушавања односа.  

Ово се остварује кроз:  

 наставу грађанског васпитања,  

 верску наставу,  

 активности педагога Школе,  

 рад одељењских старешина и одељењских заједница;  

 рад секција;  

 повезивање ученика са ученицима других школа, Канцеларијом за младе 

 

III Развијање комуникативне способности, сарадње и конструктивног решавања сукоба  

1. Унапређивање развоја сарадничке, ненасилне комуникације; активно, пажљиво слушање другог у комуникацији и прихватање 

критике; изражавање својих опажања, осећања и потреба, представљање јасних захтева без оптуживања и критиковања и пребацивања 

одговорности за њих на другу особу; конструктивно одговарање на критику. 

2. Динамика сукоба, стратегија и стилови понашања у сукобу и конструктивно решавање сукоба.  

Ово се остварује кроз: 

 наставу грађанског васпитања,  

 рад одељењских старешина и одељењских заједница.  
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IV Неговање активности за решавање индивидуалних проблема  

1.Прихватање личних проблема као кризе која представља шансу за развој; изграђивање и коришћење ефикасних начина за решавање 

проблема.  

2.Стрес: извори, утицаји, стилови суочавања и механизми превазилажења; изграђивање контроле и социјалне подршке 

3. Превенција агресивног понашања, учење по моделу 

4.Ризична понашања: зависности (пушење, алкохолизам, наркоманија. 

Ово се остварује кроз: 

 активности педагога Школе (психолошко саветовање у решавању индивидуалних проблема), 

 разговори и предавања на часу одељењског старешине,  

 кроз редовну наставу,  

 ваннаставне активности (секције), 

 сарадњу са руководством школе и породицом, 

 активности Тима за здравствено васпитање и Тима за безбедност и заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, 

 друштвено-користан рад (израда паноа),  

 

V Развој тимског рада, самоиницијативе и предузетничког духа кроз: 

 активности у оквиру редовне наставе стручних предмета, 

 екције,  

 акције и активности Ученичког парламента, 

 рад одељењских заједница. 
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14.2. Програм каријерног вођења и саветовања 

 Циљевима образовања и васпитања предвиђено је да школа обезбеђује услове за формирање зреле и одговорне личнсти, 

способне да доноси добро промишљене и одговорне одлуке о властитој професионалној будућности и да их спроводи у дело, помаже 

ученицима, родитељима, односно другим законским заступницима у истраживању могућности за дље учење и запошљавање, односно 

идентификовање, избор и коришћење бројних информација о професијама, каријери, даљем учељу и образовњу и формирање 

сопственог става о томе.   Активности, које ће се остваривати на радионицама у раду са ученицима/цама, кроз разговоре, омогућавају 

да ученици изграде сазнања, развију умења, способности и вредности које ће бити основа за самостално, компентентно, одговорно и 

ваљано одлучивање о избору факултета и занимања, планирања каријере и укључивање у свет рада. 

На нивоу школе постоји Тим за каријерно вођење и саветовање, у чијем су саставу стручни сарадници и наставници предметне 

наставе који  реализије следеће циљеве: 

1) Упознавање, праћење и постицање развоја индивидуалних карактеристика личности значајних за усмеравање њиховог 

професионалног развоја и подстицање да и сами свесно доприносе сопственом професионалном развоју 

Разред Садржај и активности Облик рада Извршиоци Време рада 

I  

и  

II 

разред 

Упознавање карактеристика развоја ученика у 

току образовања. 

Школска и педагошка 

документација 

Одељењске старешине и 

стручни сарадник-педагог 

Током целога 

периода 

Утвђивање психофизичких способности, 

склоности, интересовања, црта личности, 

потреба, вредности и др. особина личности, 

оспособљавање ученика да их реално 

процењују. 

Индивидуални и групни 

разговори са ученицима,  

родитељима, односно 

другим законским 

заступницима 

Одељењске старешине,  

стручни сарадник-педагог 

Током 

I  

 разреда 

Идентификовање и усмеравање општег и 

професионалног развоја ученика који поседују 

обдареност. 

Секција и додатна 

настава, 

Наставници предметне 

наставе, одељењске 

старешине 

Током целог 

периода 

Успостављање сарадње са родитељима у циљу 

прикупљања података о развоју ученика и 

предузимања заједничких мера за 

целисходније подстицање и усмеравање 

Индивидуални и групни 

разговори 

Наставници предметне 

наставе, одељењске 

старешине, стручни 

сарадник-педагог 

Током целог 

периода 
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општег и профес. Развоја. 

III 

и 

IV 

разред 

Даље праћење психофизичког, образовног и 

здравственог развоја, реалније сагледавање 

својих карактеристика и планирање даљег 

професионалног развоја. 

Групни и индивидуални 

разговор са ученицима и 

родитељима, односно 

другим законскм 

заступнцима 

Одељењске старешине,  

стручни сарадник-педагог 

Током целог 

периода 

Даље професионално усмеравање ученика. Индивидуални разговори Стручни сарадник-педагог 
Током целог 

периода 

Утврђивање професионалних интересовања 

ученика који намеравају да наставе 

школовање, усклађивање тих интересовања са 

способностима, особинама личности, 

здравственим стањем, постигнутим успехом и 

потребама тржишта за кадровима. 

Индивидуални и групни 

рад са ученицима 

Одељењске старешине,  

стручни сарадник-педагог 

Током целог 

периода 

Укључивање ученика у поједине делове 

радног процеса одговарајућих предузећа и 

установа ради развијања њихових 

потенцијалних способности. 

Вежбе, блок настава 
Наставници предметне 

наставе 

За време вежби и 

блок наставе 

Подстицање родитеља да реално сагледавају 

индивидуалне могућности своје деце, те да 

заједно праве планове о професионалном 

развоју. 

Индивидуални и групни 

разговори. 

Одељењске старешине,  

стручни сарадник-педагог 

Током целог 

периода 
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2) Информисање ученика о свету рада и занимања, систему вишег и високог образовања и оспособњавање за самостално 

прикупљање информација 

Разред Садржај и активности Облик рада Извршиоци Време рада 

I  

и  

II 

разред 

Оспособљавање ученика за уочавање промена које настају 

у свету рада и занимања и усклађивање професионалних 

жеља и намера са тим променама. 

Кроз О.З., индивидуални 

разговори 

Наставници 

предметне наставе, 

одељењске 

старешине 

Током целог 

периода 

Успостављање сарадње са предузећима и установама ради 

омогућавања ученицима да непосредно сагледају факторе 

од којих зависи продуктивност. 

Вежбе, блок настава 
Наставници 

предметне наставе 

У време 

одржавања 

вежби и блок 

наставе 

Упознавање ученика са применом знања из појединих 

наставних предмета и области и повезивање са 

занимањима где се та знања практично примењују. 

Редовна настава, вежбе, 

блок настава 

Наставници 

предметне наставе 

Током целог 

периода 

Упознавање родитеља са могућностима хоризонталне и 

вертикалне проходности да би се пратио и подстицао 

професионални развој деце, али и благовремено 

преусмерио. 

Родитељски састанци и 

индивидуални разговори 

Одељењске 

старешине,  

стручни сарадник-

педагог 

Током целог 

периода 

III  

и  

IV 

разред 

Даље оспособљавање ученика да уочавају промене које 

настају у свету рада и занимања; сагледавају факторе који 

утичу на продуктивност рада и упознају занимања у 

којима се практично примењују знања из појединих 

наставних предмета и области. 

Редовна настава,  

вежбе, блок настава, 

индивидуални разговори 

Наставници 

предметне наставе, 

одељењске 

старешине, стручни 

сарадник-педагог у 

сарадњи са 

Националном 

службом за 

запошљавање 

Током целог 

периода 

Упознавање друштвених потреба за образовним 

профилима у којима се испољавају посебна интересовања. 

Индивидуални и групни 

разговори 

Одељењске 

старешине и 

стручни сарадник-

педагог у сарадњи 

са Националном 

Током целог 

периода у IV 

разреду 
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службом за 

запошљавање 

Упознавање организационе и програмске структуре 

високог образовања. 

Индивидуални и групни 

разговори 

Стручни сарадник-

педагог, 

Ученички 

парламент 

Током целог 

периода IV 

разреда 

Указивање родитељима на потребу заједничког рада на 

професионалном планирању. 

Индивидуални и групни 

разговори 

Одељењски 

старешина и 

стручни сарадник-

педагог 

Током целог 

периода 

Даље оспособљавање ученика да уочавају промене које 

настају у свету рада и занимања; сагледавају факторе који 

утичу на продуктивност рада и упознају занимања у 

којима се практично примењују знања из појединих 

наставних предмета и области. 

Редовна настава, вежбе, 

блок настава, 

индивидуални разговори 

Предметни 

наставници, 

одељењски 

старешина, стручни 

сарадник-педагог у 

сарадњи са 

Националном 

службом за 

запошљавање 

Током целог 

периода 
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3) Формирање правилних ставова 

Разред Садржај и активности Облик рада Извршиоци Време рада 

I 

и 

II 

разред 

Развијање културе рада (методе успешног учења и 

рада; производне, техничке и интелектуане вештине; 

позитивна мотивација према изабраном образовном 

профилу) 

Индивидуални и групни 

разговори 

Одељењске старешине и 

стручни сарадник-

педагог 

Септембар 

(и током целог 

периода) 

Развијање свести о уређености људског рада и 

превалилажење заблуда о појединим врстама рада 

(мањи друштвени статус мануелног рада; подела 

занимања на “мушка, женска, лака, тешка”) 

Редовна настава, вежбе, 

блок настава 

Наставници предметне 

наставе 

Током целог 

периода 

Сагледавање и уочавање улоге рада у задовољавању 

потреба за активношћу, стварањем и реализацијом 

потенцијалних способности и других особина 

личности 

Редовна настава 
Наставници предметне 

наставе 

Септембар и 

током целог 

периода 

Подстицање на рационалну организацију и 

планирање учења, рада и слободних активности 

Индивидуални и групни 

разговори 

Одељењски старешина и 

стручна служба 

Септембар, 

новембар, 

фебруар 

III 

и 

IV 

разред 

Даљи рад на изграђивању културе ради развијања 

свести о друштвеној и индивидуалној вредности рада 

и сагледавању улоге рада у задовољавању људских 

потреба 

Индивидуални и групни 

разговори 

Одељењски старешина и 

стручна служба 

Током целог 

периода 

Оспособљавање за критичко процењивање резултата 

свог и туђег рада 

Редовна настава,  

вежбе, 
Предметни наставници 

Током целог 

периода 
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4) Оспособљавање ученика за планирање свог професионалног развоја 

Разред Садржај и активности Облик рада Извршиоци Време рада 

I 

и 

II 

разред 

III 

и 

IV 

разред 

Утврђивање степена професионалне зрелости; нивоа 

изражености и стабилности појединих особина 

личности и степена усклађености професионалних 

интересовања са индивидуалним могућностима. 

Групни и индивидуални 

рад 

Стручни сарадник-

педагог 

Током целог 

периода 

Пружање саветодавне помоћи ученицима. 
Групни и индивидуални 

рад 

Стручни сарадник-

педагог 

Током целог 

периода 

Оспособљавање ученика да самостално планирају 

више професионалне могућности у опредељивању за 

занимање. 

Групни и индивидуални 

рад 

Стручни сарадник-

педагог 
Током целог 

периода 

Пружање помоћи ученицима у изради ЦВ-ја  

(IV разред). 

Групни и индивидуални 

рад 

Одељенске старешине и 

стручни сарадник-

педагог 

Новембар 

Сарадња са канцеларијом за младе. 
Групни и индивидуални 

рад 
Канцеларија за младе 

Током целог 

периода 

Сајам образовања 

Стручна посета, 

организовање сајма у 

оквиру школе 

Задужени наставник Март-април 
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5) Подстицање испитивачког понашања према себи и свету рада и занимања 

Разред Садржај и активности Облик рада Извршиоци Време рада 

I 

и 

II 

разред 

Подстицање ученика да сами трагају за додатним 

информацијама о подручјима рада и образовним 

профилима 

Редовна настава, 

секције, додатна 

настава 

Наставници предметне 

наставе 
Током целе 

године 

Укључивање ученика у различите активности како 

би задовољили своја интересовања 

Секције, додатна 

настава, ученичке 

организације 

Наставници предметне 

наставе и стручни 

сарадник-педагог 

Током целе 

године 

III 

и 

IV 

разред 

Даље развијање потребе да се трага за новим 

информацијама и даље укључивање у различите 

активности 

Додатна настава, 

секције 

Наставници предметне 

наставе и стручни 

сарадник-педагог 

Током целе 

године 

Мотивисање ученика да се што чешће обраћају 

стручној служби у школи и ван ње 

Групни и индивидуални 

рад 

Стручни сарадник-

педагог 

Током целе 

године 
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14.3. Програм заштите животне средине 

 

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. 

Заштита и унапређење животне средине има за циљ стицање знања о друштвеним, природним, привредним и техничким 

појавама и токовима који преображавају, обогаћују или угрожавају животну средину. 

Школа доприноси остваривању овог програма заједничким истраживањем и акцијама локалне самоуправе и школе у складу са 

законом. 

Активности које предузима школа:  

 укључивање ученика у заштиту животне средине радом у оквиру еколошке секције школе,  

 обележавање значајних међународних датума  у вези очувања природе и ресурса(дан озонског омотача, климатских 

промена, заштите природе, заштите вода и сл.),  

 сарадња са привредним друштвима, установама које се баве заштитом средине и одрживим развојем,, , 

 учешће у акцијама чишћења река и околине на локалном и ширем нивоу,  

 учешће у акцијама пошумљавања, 

 подизање свести о примарној сепарацији, правилним управљањем отпадом, примарној сепарацији. 

14.4. Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања 

У складу са међународним документом Конвенцијa о правима детета и документима које је усвојила Влада Републике Србије 

(Национални план акције за децу и Општи протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања), Министарство просвете, науке 

и технолошког развоја Републике Србије је објавило Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања у образовно-васпитним установама, којим је прецизирана улога свих који су укључени у живот и рад школе. На основу 

овог Протокола школа је формирала Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања који је израдио овај Програм, 

као саставни део Школског програма рада школе.  
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Принципи на којима се заснива овај Програм и поступање на основу њега, односе се на: 

 право на живот, опстанак и развој, 

 најбољи интерес детета, уз обезбеђивање поверљивости података, 

 спречавање дискриминације, што значи обухватање свих ученика овим Програмом, 

 активно учешће ученика, које се обезбеђује правовременим информисањем и давањем могућности да искажу своје мишљење. 

ЦИЉ:  

Програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања  има као општи циљ унапређивање квалитета живота 

ученика у школи применом мера превенције ради стварања безбедне средине, и мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, 

злостављање и занемаривање ученика.  

Наш циљ је остваривање и развој подстицајног окружења у образовно-васпитним условима чиме се остварује право сваког 

детета да борави у безбедном и здравом  окружењу и да буде заштићено од свих облика насиља. 

Протокол дефинише:  

 Попступања у установи у одгвору на насиље и злостављање; 

 Садржај и начин спровођења превентивних и интервентних мера; 

 Услове и начине за процену ризика; 

 Начин заштите од насиља, злостављања и занемаривања 

 

Редослед поступања у случају насиља или сумље на насиље: 

 

1. Проверавање сумње (директно или индиректно), 

2. Заустављање насиља, злостављавања и занемаривања и смиривање учесника, 

3. Обавештавање родитеља, 

4. Консултације и процена нивоа ( у школи и ван) мере и активности , 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 118 
 

5. Ефекти предузетих мера (интерне/екстерне), 

 

План рада Тима за безбедност и заштиту ученика је је део Годишњег плана рада Школе. У себи садржи превентивне мере и 

активности уграђене у свакодневни живот и рад установе, на свим нивоима, стручно усавршавање запослених, начине информисања о 

обавезама и одговорностима у области заштитеод насиља, злостављања и занемаривања, начине васпитног рада са децом, као и начине 

реаговања на насиље, злостављавање и занемаривање.  

Циљеви Задаци/садржаји 

Радом 

обухваћени 

субјекти 

Облик рада 
Време 

реализације 
Носиоци активности 

Упознавање са 

Правилником о 

Протоколу поступања 

у установи у одговору 

на насиље, 

злостављње и 

занемаривање 

Директор упознаје Школски 

одбор, Савет родитеља, 

Наставничко веће и остале 

запослене у установи са 

одредбама Правилника о 

Протоколу поступања у 

установи у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање. 

Одељењски старешина 

упознају све ученике са 

Правилником о Протоколу кроз  

ЧОС.  

Одељењске старешине 

информишу све родитеље на 

родитељским састанцима. 

 Сви запослени 

Кроз састанке 

запослених, 

Наставничко веће, 

стручна већа за 

области предмета 

На почетку 

школске 

године 

Руководство и Тим 

Ученици 

Час одељенског 

старешине,  

Ученички парламент 

Октобар 
Одељењске 

старешине 

Родитељи, 

односно други 

законски 

заступници 

Родитељски састанци 
У току 

године 

Одељењске  

старешине 
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Усклађивање општих  

аката Школе 

Статут, Правилник о раду, 

Правилника о обавезама и 

одговорностима ученика, 

Правилника о мерама, начину и 

поступку заштите и 

безбедности ученика за време 

борвка у школи и других 

активности које организује 

Школа, Правила понашања 

ученика, запослених и 

родитеља, односно других 

законских заступника, 

Правилник о васпитно-

дисциплинској и материјалној 

одговорности ученика, 

Годишњи план рада школе, 

доношење нових правилника на 

Школском одбору, 

информисање Савета родитеља, 

Ученичког парламента и 

Наставничког већа. 

Школски одбор, 

запослени, 

родитељи, 

односно других 

законски 

заступници, 

ученици 

Кроз састанке 

Школског одбора, 

запослених, 

родитељске састанке, 

ЧОС, 

тимови 

У току 

школске 

године 

Руководство, 

 секретар  

Дефинисање улога и 

одговорности у 

примени процедура и 

поступака 

Тим за заштиту дефинише 

улогу сваког запосленог и 

ученика у одговору на насиље, 

а запослени су упознати и сваке 

године поново информисани о 

својим  одговорностима и 

обавезама на седници 

Наставничког већа и кроз пано-

приказ на улазу у Школу. 

Сви запослени, 

ученици 

Наставничко веће, 

пано приказ 

На почетку 

школске 

године 

Тим за заштиту 

Стручно усавршавање 

запослених 

Континуиран инструктивно – 

педагошки рад стручног 
Запослени 

Инструктивно-

педагошки рад 

У току 

школске 

Наставници предметне 

наставе, стручни 
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сарадника-педагога са 

запосленима у вези са радом са 

ученицима и родитељима, 

односно другим законским 

заступницима. Похађање 

семинара и трибина. 

стручног сарадника и 

директора, рад са 

Тимом за заштиту 

године сарадник-педагог, РЦ 

за стручно 

усавршавање, 

Подстицање и 

оспособљавање 

ученика за активно 

учешће у раду 

ученичких 

организација и 

стручних органа 

установе 

У оквиру редовне наставе: 

грађанског васпитања,  устава и 

права грађана, социологије, 

историје;Теме предвиђене 

планом рада одељењских 

старешина и одељењских 

заједница: Кућни ред, права и 

обавезе ученика - 

септембар.Учешће у раду 

секција, организација и других 

ваннаставних активности- 

октобар. Организација 

активности у оквиру Дечије 

недеље – октобар. Приказ 

Правилника о Протоколу – 

октобар. Вршњачки конфликти 

и како их решити – новембар. 

Светски дан борбе против 

АИДС-а (1. разред) – децембар. 

Учешће у прослави Дана школе 

Промоција ненасилне 

комуникације – фебруар. 

Комуникација и међуљудски 

односи у одељењу – мај. 

Спортски турнири у школи. 

Учешће ученика у седницама, 

Ученици 

Теме у оквиру редовне 

наставе, 

Теме у оквиру ЧОС-а, 

Активности УП, 

одељењске заједнице 

Учешће ученика у 

седницама Школског 

одбора, родитељским 

састанцима. 

У току 

школске 

године 

Наствници предметне 

наставе 

 

Одељењске 

старешине  

 

Стручни сарадник-

педагог 
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Школског одбора, 

родитељским састанцима. 

Спортски турнири. 

Појачан васпитни рад 

са ученицима 

Са ученицима који врше 

повреду правила понашања или 

не поштују одлуке директора и 

оана школе, неоправдано 

изостају са наставе пет часова, 

односно који својим 

понашањем угрожавају друге у 

остваривањеу њихових права, 

појачан васпитни рад ће се 

спроводити континуирано  у 

оквиру одељенске заједнице, 

стручним радом одељењског 

старешине, стручног 

сарадника-педагога, посебних 

тимова уз учешће родитеља, 

односно другог законског 

заступника. Када је неопходно 

школа ће сарађивати са 

одговрајућим установма 

социјалне, односно здравствене 

заштите са циљем  дефинисања 

и пржања подршке ученику у 

вези са променом понашања. 

Ученици, 

родитељи, 

односно други 

законски 

заступници 

Теме у оквиру ЧОС-а. 

Рад одељењске 

заједнице, 

Саветодавни рад,  

Сарадња са 

родитељима, односно 

другим законским 

заступницима 

У току 

школске 

године 

Одељењски сарешина, 

Одељењска заједница, 

Стручни сарадник-

педагог,  руководство 

и Тим 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 122 
 

Препознавање и 

реаговање на насиље, 

злостављање и 

занемаривање,  

сарадња са 

породицом 

Правилником о Протоколу су 

предвиђени кораци у 

процедури при сумњи на 

насиље или када се зна да се 

оно одиграва, а сваки 

запослени је дужан да реагује. 

Запослени су  упознати са 

својим одговорностима и 

обавезама у одговору на 

насиље у зависности од улоге у 

којој се налази. Даљи рад са 

жртвама насиља је највише 

усмерен ка одељењском 

старешини, одељењској 

заједници и Тиму за заштиту, у 

смислу праћења и сарадње са 

породицом и ка стручном 

сараднику-педагогу  у смислу 

саветодавног или 

психотерапијског рада. Веома 

је битна и сарадња са 

руководством у смислу 

повезивања са надлежним 

институцијама или при вођењу 

дисциплинског поступка 

против насилника. 

Ученици, 

запослени 

Редовна настава 

ЧОС и индивидуални 

разговори, 

Саветодавни рад, 

Дисциплински 

поступак. 

У току 

школске 

године 

Наставници предметне 

наставе 

Одељењски старешина 

стручни сарадник-

педагог 

Тим за заштиту 

Директор 
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Праћење и 

извештавање о 

ситуацијама насиља 

Све ситуације насиља се 

уредно евидентирају у за то 

предвиђене обрасце, које чува 

лице одређено за безбедност. 

Евиденцију сваког 

појединачног случаја води 

дежурни наставник или лице 

које је дошло до сазнања о 

насиљу које се дешава над 

дететом ван школе. Анализа 

тих листи се врши на 

састанцима Тима за заштиту, а 

потребни статистички подаци 

се шаљу на захтев у Школску 

управу Ваљево или у 

институције које их затраже. 

На крају другог полугодишта 

извештава се Наставничко веће 

о свим ситуацијама насиља у 

Школи, а одељењска већа се 

извештавају на својим 

седницама 

Ученици, 

запослени 

Индивидуални рад са 

ученицима и 

родитељима. 

Увид у листе 

евиденције о 

ситуацијама насиља. 

Састанци Тима за 

заштиту. 

У току 

школске 

године 

Одељењски 

старешина, 

 

Стручни сарадник-

педагог, 

 

Координатор Тима за 

заштиту. 

Сарадња са МПНТР 

РС, Школском 

управом, Центром за 

социјални рад, 

здравственом 

службом 

Сарадња са Центром за 

социјални рад, МУП-ом и 

здравственим службама се 

остварује одмах, при сумњи на 

одређени ниво и врсту насиља, 

уз званичну пријаву директора 

школе, али и даље у поступку 

рехабилитације жртве. 

Ученици, 

запослени 

Пријава надлежним 

органима. 

Извештаји о 

остваривању 

Програма. 

У току 

школске 

године 

Директор, 

 

Координатор Тима за 

заштиту,  

 

Стручни сарадник-

педагог 
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14.5. Програм превенције ризичних облика понашања 

Школа има велику улогу у спречавању јављања непожељних и подстицању пожељних образаца понашања ученика. У 

остваривању те улоге, значајну основу чине законска и програмска документа којима се дефинише правац превентивног деловања 

школе. Полазећи од тога, у раду се анализирају законска документа у области образовања и васпитања, подзаконска акта којима се 

ближе уређују питања превенције насиља, као и програмска докумената која се израђују на нивоу школе. Потребно је планиране 

превентивне мере и активности ускладити  са потребама различитих категорија ученика, као и све актере образовно-васпитног  

процеса укључити у процес планирања и реализације превентивних активности школе. 

Превентивно деловање школе је саставни део целокупног образовно-васпитног рада у оквиру којег се реализују различите 

наставне и ваннаставне активности путем којих се усвајају и развијају знања, вештине, друштвено пожељна уверења и вредности итд. 

Осим тога, у школи се могу планирати и реализовати активности којима је основни и примарни циљ превенција одређених облика 

непожељних понашања. Путем таквих активности, које могу бити намењене ученицима, наставницима, родитељима, односно другим 

законским заступницима  и другим учесницима школског рада и живота, може се подстицати развијање и јачање њихових различитих 

компетенција и животних вештина; унапређивање интерперсоналних односа; стицање и проширивање сазнања о различитим темама 

значајним у области превенције непожељних понашања ученика.  

Превентивне активности су:  предавања о различитим темама значајним за остваривање превенције различитих облика 

непожељних понашања. Предавања су намењена свим значајним актерима образовно-васпитног процеса, тј. ученицима, наставницима 

и родитељима, односно другим законским заступницима. За ученике су планирана предавања о различитим облицима насиља, 

штетности пушења и психоактивних супстанци, здравом начину живота и репродуктивном здрављу,  програми развијања ненасилних 

и конструктивних начина решавања сукоба, као и информисање о ученичким правима, обавезама и одговорностима, као и израда 

плана мера и активности за ризичне ученике, или оне који испољавају одређене проблеме у понашању, евидентирана је у половини 

ових програмских докумената. 

Као један од најделотворнијих начина реализације превентивних активности препозната је примена различитих метода и облика 

рада (играње улога, учење по моделу, увежбавање итд.),  којима се не стичу само знања него и практична искуства и развијају вештине 

које доприносе социјалном и емоционалном развоју ученика. Осим информисања ученика о одређеним темама, потребно је радити на 
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развијању комуникацијских и животних вештина, укључивању ученика у ваннаставне активности , унапређивању односа наставника 

према ученицима итд.  

Индивидуалним плановима мера и активности предвиђен је саветодавни рад са учеником и родитељима, односно другим 

законским затупницима, појачан васпитни рад, укључивање у групне облике рада, праћење понашања и односа које ученик успоставља 

у школској средини. Израдом и реализацијом оваквог плана пружа се подршка и помоћ ученицима који испољавају извесне проблеме у 

понашању. 

Што се тиче планираних активности које се односе на наставнике, упознавање различитих тема значајних за превенцију 

непожељних понашања ученика остварује се путем различитих облика стручног усавршавања.  

Прeвeнциjскa наука je нoвa интeрдисциплинaрнa наука, кoja je рaзвиjeнa у пoслeдњих 15 гoдинa нa свeтскoм нивоу и има за 

циљ прoмoцију знaњa из области превенције и њихoву примену у прaкси. Ова наука сe бaви стицaњeм и рaзумeвaњeм инфoрмaциjao 

ризичним и зaштитним фaктoримa присутним у oкружeњу млaдoг чoвeкa, стaвљajући резултате истраживања у aкциjу примeнoм 

рaзличитих  прoгрaмa превенције.  

Знaњe o зaштитним и ризичним фaктoримa зa злoупoтрeбу дрoгa, нaсиље и дeликвeнциjу млaдих  врлo  је важнo, aли пoтрeбa 

прeвoђeњa знaњa кojа ћe смањити инцидeнциjу и прeвaлeнциjу пoрeмeћаja у пoнaшaњу дeцe и млaдих,у систeмe прeвeнциje у лoкaлнoj 

зajeдници, у сталном је порасту.  Прeвeнциjскa наука имa двa циљa:  

 идeнтификовaти ризичнe фaктoрe кojи смaњуjу вeрoвaтнoћу пojaвљивaњa пoрeмeћaja у пoнaшaњу и зaштитнe фaктoрe кojи 

пoбoљшaвajу сoциjaлнe вeзe, jaчajу дeцу и млaдe и штите их oд мнoгих ризичних пoнaшaњa,  

 рaзвити и примeњивaти успeшнe стрaтeгиje кoje ћe oмoгућити „пуштaњe“ у прaксу . 

 

Прoцeна и aнaлиза спeцифичнoсти циљнe пoпулaциje кao и присутнoг нивoa ризикa и зaштитe представљају кључне пoдaтке  на 

oснoву којих се утврђуje нивo прeвeнтивнoг дeлoвaњa (универзална, селективна и индикована превенција). Прaвилaн избoр нивoa je 

прeдуслoв oд кoгa зaвиси дa ли ћe прoгрaм дoпринeти eлиминисaњу и смaњeњу дejствa ризичних фaктoрa, и рaзвиjaњу, jaчaњу и 

унaпрeђивaњу прoтeктивних фaктoрa.  
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Крoз прeвeнтивнe aктивнoсти сe дeлуje нa хуманиjи, сврсисхoдниjи, oбухвaтниjи и oргaнизoвaниjи нaчин. Moдeл рaзвojних 

прeднoсти прeдстaвљa нoву пaрaдигму зa дeцу и млaдe. Овај модел помера фoкус с нeгaтивнoг нa пoзитивнo и сугeрише, дa се бeз 

истoврeмeнoг дeлoвaњa нa вишe нивоа тeшкo мoжe зaмислити рeaлизaциja превентивног програма, при чeму je за његову делотворност 

вaжнo:  

 Moрa бити интeгрaлни дeo васпитно-oбрaзoвнoг прoцeсa  

 Moрa сe спрoвoдити кoнтинуирaнo 

 Moрa бити прилaгoђeн узрасту и врлo хeтeрoгeнoj пoпулaциjиучeникa 

 Moрa врлo рaнo и учинкoвитo дeлoвaти нa ризичнe учeникe  

 Moрa бити научно утeмeљeн у рeшaвaњe прoблeмa дeцe и млaдих  

 Мора укључити зa њихoв рaзвoj вaжнeoдрaслe из oкружeњa 

 

Превентивни програм треба да пружи младима пoмoћ и пoдршку, пoтрeбнe зa суoчaвaњe сa стрeсним живoтним условимa и 

пoтрeбaмa, кaкoби избeгли пoнaшaњa кoja би мoглa дoвeсти дo нeгaтивних физичких, психoсoциjaлних или сoциjaлних пoслeдицa 

крoз: 

 пoдстицaњe знaњa, кoмпeтeнциja и вeштинa 

 пoдстицaњe сaмoпoштoвaњa и сaмoпoуздaњa 

 пoдстицaњe вeштинa нoшeњa сa живoтним ситуaциjaмa 

 пoдстицaњe система пoдршкe у oкружeњу породице, шкoлe, рaднoг мeстa и зajeдницe 

 пoдстицaњe здрaвoг oкружeњa у зajeдници 

 

Програм превенције ризичних понашања у шкoли са тенденцијом прерастања у Стратегију школе, базира се на успoстaвљaњу, 

рaзвojу и oдржaвaњу пaртнeрствa шкoлe-породице-зajeдницe кроз: 

 стварање сигурнoг и брижнoг oкружeње кoje пoдржaвa aкaдeмскo и сoциjaлнo-eмoциoнaлнo учeњe 

 прoцeњeнe пoтрeбe дeцe и млaдих  
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– сoциjaлнo-eмoциoнaлнo учeњe у шкoли 

– дoдaтнa пoмoћ и пoдршкa учeницимa у ризику зa шкoлски нeуспeх 

– сaдржajи у зajeдници зa кoришћeњe слoбoднoг врeмeнa и aктивнo укључивaњe дeцe и млaдих у зajeдницу и 

функциoнисање шкoлe 

– прeвeнциjски прoгрaми (употреба aлкoхoлa и дрoгa, нaпуштaњe шкoлe, нeoдгoвoрнo сeксуaлнo пoнaшaњe) 

–  кoмпeтeнтнoст и стaвoви наставника  

– угрaђивaњe сoциjaлнo-eмoциoнaлнoг учeњa у курикулум 

– вeштинe пoучaвaњa и вoђeњa рaзрeдa – eдукaциje стручњaкa 

– oтвoрeну кoмуникaциjу у шкoли, брижнe oднoсe oдрaслих прeмa учeницимa у шкoли тe укључeнoст учeникa у дoнoшeњe 

oдлукa у шкoли  

 aктивнo укључивaњe рoдитeљa у aкaдeмски и сoциjaлнo-eмoциoнaлни рaзвoj дeцe крoз:  

– прoцeну пoтрeбa рoдитeљa и учeникa  

– jaчaњe рoдитeљских вeштинa  

– eдукaциjу наставника и стручних сарaдникa зa пaртнeрствo с рoдитeљимa  

– aктивнo укључивaњe рoдитeљa у oдлучивaњe и aктивнoсти у шкoли 

– ствaрaњe oднoсa мeђу рoдитeљимa учeникa у рaзрeду и шкoли  

– укључeнoст рoдитeљa у oбрaзoвaњe свoje дeцe  

 осигурaвaњe људских и прoгрaмских рeсурсa зa прoгрaмe пaртнeрствa  

 шкoлa кao инициjaтoр aктивнoсти, рeгиoнaлни и нaциoнaлни ниво oсигурaвa пoтрeбнe мaтeриjaлнe и фoрмaлнe рeсурсe 

 oснивaњe тимa/кoaлициje зa пaртнeрствo у шкoли- oкупљaњe члaнoвa зajeдницe 

   – кључних људи, стручњaкa, рoдитeљa, учeникa – кao члaнoвa тимa/кoaлициje зa пaртнeрствo  

– дoнoшeњe зajeдничких циљeвa и стрaтeгиjскoг плaнa тимa/кoaлициje  

– дeфинисaњe aкционог плaнa с oписoм дoпринoсa свaкoг пaртнeра 

–  рeдoвнo прaћeњe имплeмeнтaциje, тe eвaлуaциja прoцeсa имплeмeнтaциje и учинaкa прoгрaмa пaртнeрствa шкoлe, 

породице и зajeдницe  

– oсигурaвaњe квaлитeта и oдрживoсти пaртнeрствa – трajнo прaћeњe и унaпрeђивaњe нa тeмeљу рeзултaтa eвaлуaциje 

– ствaрaњe и oдржaвaњe oднoсa пoвeрeњa и увaжaвaњa кao тeмeљa пaртнeрскoм oднoсу 
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– сeнзибилизaциja грaђaнa зa пoтрeбe дeцe и млaдих 

– зaступaњe прeвeнциje у зajeдници крoз кoaлициjу зa прeвeнциjу 

– прoмоција сарaдњe и пaртнeрствa у зajeдници кao кључних eлeмeнaтa прeвeнциje 

– рaзвoj и унaпрeђeњe рeсурсa зa прeвeнциjу и пaртнeрствa у зajeдници 

Програм превентивних активности  

Садржај рада носилац активности 

1.Здравствено информисање ученика Дом здравља 

 

 Препознавање и избегавање ризичних ситуација  

    Правилна исхрана  

    Школски лекар саветује......  

    Основна правила здравог живота  

    Савладавање стреса  

    Савремени технички уређаји и њихов утицај на здравље  

    Начини очувања менталног здравља 

 (психолошка подршка ученицима из поплављених подручја) 

 

2. Смањење изостанака  ученика са наставе одељенске старшине , 

стручни сарадник-педагог     Индивидуални рад са ученицима (разлози изостајања) 

    Рад са ученицима у оквиру тимова за појачани рад 

    Индивидуални рад са родитељима ученика 

3. Смањење осипања  ученика  током школовања  

одељенске старшине , 

стручни сарадник-педагог 
    Сарадња са породицом 

    Сарадња са Центром за социјални рад 

    Индивидуални рад са ученицима 

    Хуманитарне акције – по потреби 

4. Подстицање квалитетнијих социјалних односа међу  

    Ученицима 

наставници предметне 

наставе 

    Разумевање других (емоције,поступци, ставови...) 

    Тимски рад кроз наставу и ваннаставне активности 

     Кораци у успешном решавању конфликта 
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     Развијање способности самопроцењивања и техника    

     самовредновања рада и понашања 

5.  Развијање способности успешне комуникације наставници предметне 

наставе, 

 одељенске старешине 
     Бон тон у комуникацији (непосредан разговор,  

     мобилни, интернет...) 

    Изражавање осећања и њихова контрола 

6. Изграђивање система вредности  

наставници предметне 

наставе 
    Радне навике 

    Здрави стилови живљења 

    Чување животне средине 

    Кооперативно понашање 

  7. Побољшање услова живота и рада ученика  

одељењске старешине 

 
      Утврђивање социјалних потреба 

      Сарадња са различитим установама 

      Хуманитарне активности 

  8. Укључивање ученика у ваннаставне активности одељенске старешине 

  9. Интензивирање сарадње школе и породице одељенске старешине 

10. Спречавање неуспеха у учењу  

 

наставници предметне 

наставе,   

стручни сарадник-педагог 

       Идентификација ученика са проблемима у  

       Учењу 

      Укључивање ученика у допунски рад 

      Упућивање у методе и технике учења 

       Коришћење похвала  у раду са ученицима 

       Вршњачка помоћ – разматрање облика   

       укључивања ученика 

11. Афирмација успешних ученика  

12. Рад са талентованим ученицима наставници предметне 

наставе,   

стручни сарадник-педагог        Идентификовање надарених  

      Сагледавање потреба ученика 
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      Договор са ученицима и родитељима о  

      облицима подршке 

      Сарадња са факултетима, институтима,    

      Регионалним центром за таленте,    истраживачком станицом  

      Петница и сл. 

     Обезбеђивање материјалне подршке ученицима 

     Договори са родитељима о потребним видовима подршке   

     овим ученицима 

 

14.6. Програм школског спорта и спортских активности 

 

Ради развоја и практиковања здравих животних стилова,  свести о важности сопственог здравља и безбедности,  потребе 

неговања и развоја физичких способности, као и превенције насиља, наркоманије, малолетничке деликвенције, школа у оквиру 

школског програма, реализује програм школског спорта, којим су обухваћени сви ученици. 

 

Спорт и физичка активност имају важну улогу у свим подручјима људског живота. Физичка активност позитивно утиче на 

усвајање здравог начина живота, унапређује здравље и квалитет живота. Позитивни аспекти редовне физичке активности уочавају се 

код физичког и менталног здравља, као и код психосоцијалног развоја. Спорт има позитиван утицај на развој личности. Деца која се од 

малена баве неком спортском активношћу, већ у раној животној доби развијају радне навике и дисциплину. Спорт, са друге стране, 

има позитивну улогу и у емоционалном развоју будући да олакшава и процес њихове социјализације. Спорт је данас „медиј“ којим се 

шире поруке мира, једнакости и пријатељства међу људима.  

 

Многобројни су разлози који говоре у прилог бављења спортом. Спорт и физичка активност превентивно делују на премерну 

тежину код деце, развијају самосвест и смањују анксиозност и стрес. Дете учи како побеђивати али и како прихватити пораз, учи фер-

плеј у игри и у животу, развија пријатељства. Деца која се баве спортом имају здравије навике храњења, ређе конзумирају цигарете и 

алкохол, мање се разбољевају. Спортски програми доводе код младих до развоја вештина, тимског рада, самодисциплине, боље 

социјализације у друштву. Спорт и физичка активност испуњавају друштвени живот младих и не препуштају их негативним 

социјалним појавама. 
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Циљ физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно - 

образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју 

моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у 

свакодневним и специфичним условима живота и рада. 

 

Задаци наставе физичког васпитања су: 

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

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

- подстицање 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 

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

 

 ЦИЉ програма школског спорта јесте да се ученици што активније укључе физичке активности кроз школска такмичења, 

приредбе и друге активности, која нису само везана за часове физичког васпитања и изабраног спорта, и да се на тај начин начин више 

пажње посвети васпитним задацима физичког васпитања. 

Овим програмом обухваћени су сви  ученици кроз одељењска такмичења и припреме за такмичења.  

Успоставља се и сарадња са локалним и градским спортским организацијама.У току школске године школа организује недељу 

школског спорта. 

Садржаји активности су: 

 припреме за такмичења и такмичења у различитим спортовима:  

 рукомет  

 фудбал (мушка и женска екипа) 

 кошарка (мушка и женска екипа) 

 одбојка (мушка и женска екипа) 

 Пешачка тура до Забрана 

 Пролећни крос за ученике 
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 Учешће на београдском маратону   

Спортске секције: 

О
Д

Б
О

ЈК
А

 
Обрада техничких елемената: долазак под лопту и одбијање лопте прстима и чекићем;  сервис и пријем 

сервиса; смеч из зоне 2, 4, 6; блок 

Тактика : сервис, блок, пријем, смеч 

Игра 

К
О

Ш
А

Р
К

А
 Теоријска припрема  

Општа физичка припрема 

Техника и тактика : Обрада правила и тактике и обрада техничких елемената: хватање лопте, вођење, дриблинг, 

додавање, бацање на кош, скок шут, слободно бацање 

Техничке припреме : одбрана, преузимање играча, напад 

Игра 

Ф
У

Д
Б

А
Л

 

Теоријска припрема 

Општа физичка припрема 

Техника и тактика 

Техничке припреме 

Игра 

 

14.7. Програм сарадње са локалном средином и промоција и маркетинг школе 

 

У циљу обезеђивања наставне базе, доброг функционисања школе, промоције и јачања угледа школе и чвршћег непосредног 

повезивања школе са локалном средином школа наставља сарадњу са многим институцијама и организацијама. У институцијама и 

организацијама наши ученици реализују часове вежби и вежби у блоку, блок и практичну наставу. Са тим институцијама, школа 

потписује уговоре и регулише међусобне односе чиме се омогућава да ученици у току редовног школовања остваре контакт са 

будућим послодавцима. На почетку школске године наставници планирају, у оквиру редовне наставе и ваннаставних активности, са 

којим институцијама ће сарађивати и тај план се уноси у Годишњи план рада школе.  
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            Област сарадње    сарадници 

Реализација практичне наставе, наставе у блоку •предузећа која се баве производњом и  

  прерадом хране 

•приватне занатске радње (пекаре,   

  месаре,  цвећаре, трговачке радње....) 

•предузећа за производњу    

  фармацеутских производа 

• апотеке 

•  институти, пољопривредна добра,  

   фарме, ветеринарске амбуланте 

Излети, екскурзије ученика и наставника агенције, превозници 

Реализација матурских и завршних испита (екстерни чланови 

комисија, израда практичних радова, припремни рад са ученицима) 

Предузећа која као основну делатност имају рад у 

пољопривреди, ветерини, хортикултури, производњи и 

преради хране, екологији и заштити животне средине и 

фармацеутској индустрији) 

Такмичења  ученика Предузећа која као основну делатност имају рад у 

пољопривреди, ветерини, хортикултури, производњи и 

преради хране, екологији и заштити животне средине и 

фармацеутској индустрији) 

Заштита права и безбедности ученика Јединица МУП општине 

Културне активности школе Дом културе и спортова, библиотека,  

позоришта,  

Здравствено информисање ученика Дом здравља 

Заштита здравља ученика (систематски и други прегледи) Дом здравља 

Обезбеђивање повољнијих материјалних , породичних  и васпитних 

услова живота и рада ученика 

Центри за социјални рад општине и града, хуманитарне 

организације 

Подстицање , праћење рада и напредовања ученика Основне школе на територији општине 

Специфични облици сарадње (помоћ у раду) за ученике са посебним 

потребама 

Основне школе  

Ваннаставне активности ученика * Средње школе општине 

* спортске организације и клубови 
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* организације које се баве заштитом  

   животе средине 

Обука за доношење професионалних одлука Канцеларија за младе  општине 

 

 

 

14.8. Програм сарадње са породицом 

  

Носиоци активности сарадње са породицом су сви учесници образовно-васпитног  процеса. Посебно је значајно место и улога 

одељењског старешине и стручног сарадника-педагога. Садржаји сарадње проистичу из потребе школе, породице, развојних 

карактеристика младих на овом узрасту и индивидуалних потреба ученика. Они ће обухватити: рад у сарадњи са родитељима на 

реализацији појединих активности, информисање родитеља о захтевима који се постављају ученицима, о резултатима рада ученика, 

успеху и дисциплини, заједнички рад на подизању ефикасности ученика у учењу и раду, укључивање родитеља у појачан васпитни рад 

са појединим ученицима, укључивање родитеља у остваривање образовно-васпитних активности из појединих програма и свих облика 

сарадње школе и друштвене средине (Школски одбор, Савет родитеља, Школски развојни план , Тим за инклузивно образовање, Тим 

за самовредновање рада школе, секције, професионална орјентација, друштвено-користан рад, рад на подизању педагошко-

психолошког образовања родитеља, односно других законских заступника, манифестације и сл.). Назначени садржаји ће се 

остваривати у оквиру непосредне и посредне сарадње. Циљ је да се сви запослени у школи ангажују како би се појачала сарадња са 

родитељима заснована на принципима узајаног поштовања иразумевања.  

 

САРАДЊА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ СА РОДИТЕЉИМА 

Садржај активности Време реализације Носиоци активности Праћење реализације 

Организовање родитељских састанака Август, септембар, 

новембар, јануар, 

април, јун 

Одељењске 

старешине 

Записници и евиденција у дневнику 

образовно-васпитног рада 

Индивидуалне консултације и рад са 

родитељима 

Одређени час једном 

недељно током целе 

године 

Одељењске 

старешине 
Евиденција у  дневнику образовно-

васпитног рада 

Рад са родитељима у оквиру појачаног По потреби Одељењске у дневнику образовно-васпитног рада и 
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васпитног рада старешине посебна евиденција за појачан васпитни рад 

Учествовање у дисциплинском 

поступку 
По потреби 

Одељењске 

старешине 

Документација и записник са 

дисциплинског поступка 

САРАДЊА ПРЕДМЕТНИХ НАСТАВНИКА СА РОДИТЕЉИМА 

Учешће на родитељским састанцима 
По потреби 

Наставници 

предметне наставе 

Записник у дневнику образовно-васпитног 

рада 

Индивидуалне консултације и рад са 

родитељима 

Одређени час једном 

недељно током целе 

године 

Наставници 

предметне наставе 

Евиденција у дневнику образовно-васпитног 

рада 

САРАДЊА СТРУЧНИХ САРАДНИКА СА РОДИТЕЉИМА 

Индивидуални саветодавни рад са 

родитељима у решавању различитих 

проблема ученика 

По потреби у току 

школске  године 
ПП служба Дневник рада ПП службе 

Индивидуални и групни рад са 

родитељима деце из осетљивих група 

По потреби у току 

школске  године 
ПП служба Дневник рада ПП службе 

Индивидуални и групни рад у оквиру 

каријерног вођења и саветовања 

По потреби у току 

школске  године 
ПП служба Дневник рада ПП службе 

Рад са родитељима у оквиру појачаног 

васпитног рада 

По потреби у току 

школске  године 
ПП служба Дневник рада ПП службе 

Учествовање у дисциплинском 

поступку 

По потреби у току 

школске  године 
ПП служба 

Документација и записник са 

дисциплинског поступка 

Учешће на родитељским састанцима По потреби у току 

школске  године 
ПП служба 

Дневник рада ПП службе и записник у 

дневнику в.-о. рада 

Учешће у раду Савета родитеља и 

Школског одбора 

Септембар, новембар, 

јануар, април, јун 
ПП служба Записници са седница 

Индивидуални саветодавни рад са 

родитељима у решавању различитих 

проблема ученика 

По потреби у току 

школске године 
ПП служба Дневник рада ПП службе 

САРАДЊА ДИРЕКТОРА И ОСТАЛИХ СЛУЖБИ ШКОЛЕ СА РОДИТЕЉИМА 

Индивидуални и групни саветодавни и 

информативни рад са родитељима 

По потреби у току 

године 

Директор, секретар Дневник рада директора, евиденција 

стручног сарадника-педагога 

Рад са родитељима у оквиру појачаног По потреби у току Директор Дневник рада директора 
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васпитног рада године 

Дисциплински поступак По потреби Директор, секретар Документација и записник са 

дисциплинског поступка 

Учешће у раду Савета родитеља и 

Школског одбора 

У току школске 

године 

Директор, секретар, 

рачуноводство 

Записници са седница 

 

 

14.9. Програм увођења приправника у посао 

Увођење у посао наставникика има за циљ да га оспособи за самостална образовно-васпитни рад и за полагање испита за лиценцу.  

Програмом увођења у поао на<ставник стиче неопходна знања, вештине и вредносне ставове потребне за  остваривање обрзаовно-

васпитног рада.  

Обавезу увођења у посао и полагање испита за лиценту има прправник и наставник који испуњава услове за наставника, а није 

савладао програм увођења у посао и нема лиценцу.  

За рад са приправником одређује се ментор за кога може бити одређен истакнути наставник са истим степеном и врстом образовања 

као и приправник, који има лиценцу и једно од прописаних звања или најмање пет година радног искуства у области образовања и 

васпитања.  Ментораодређује директор устанве решењем, почев дана пријема  радни однос приправника, а по претходно прибвљеном 

мишљењу стручног органа- стручног већа за област предмта.  

Директор може да одреди за ментора наставника, васпитача или стручног сарадника из друге установе ако у установи нема 

одговарајућег лица. 

Ментор уводи у посао приправника, и то: 

1) пружањем помоћи у припремању и извођењу образовно-васпитног рада; 

2) присуствовањем образовно-васпитном раду најмање 12 часова у току приправничког стажа; 
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3) анализирањем образовно-васпитног рада у циљу праћења напредовања приправника; 

4) пружањем помоћи у припреми за проверу савладаности програма. 

Наставник, односно васпитач приправник у предшколској установи присуствује настави, односно активностима ментора, а по 

препоруци ментора и раду других наставника, односно васпитача у трајању од најмање 12 часова у току приправничког стажа. 

Стручни сарадник установе, односно васпитач у дому ученика присуствује облику образовно-васпитног рада ментора, а по препоруци 

ментора и раду других стручних сарадника, односно васпитача, у трајању од најмање 12 часова у току приправничког стажа. 

Ментор подноси извештај директору о оспособљености приправника за самостално извођење образовно-васпитног рада, најкасније у 

року од 15 дана након навршених годину дана увођења у посао приправника. 

У установи се води: евиденција, у складу са законом, педагошка документација и документација о увођењу у посао приправника 

наставника, васпитача и стручних сарадника.  

Педагошка документациј јесте: план рада (годишњи и месечни) и писане припреме за часове наставника, активности васпитача, 

односно план рада стручног сарадника, и други материјали којима се документује рад ментора и приправника.  

Ментор води документацију о:  

1) остваривању плана увођења у посао приправника;  

2) темама и времену посећених часова, односно активности;  

3) запажањима о раду приправника у савладавању програма и његовом напредовању;  

4) препорукама за унапређивање свих облика образовно-васпитног рада и рада са родитељима;  

5) оцени поступања приправника по датим препорукама.  

Приправник води и документацију о:  
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1) остваривању плана увођења у посао;  

2) темама и времену посећених часова, односно активности;  

3) запажањима о свом раду и раду са децом, односно ученицима;  

4) препорукама ментора и сопственим идејама за унапређивање свих облика образовно-васпитног рада и рада са родитељима;  

5) оствареним облицима стручног усавршавања.  

Ова документација је саставни део портфолиа приправника.  

Приправник коме престане радни однос у установи пре истека приправничког стажа преноси у другу установу портфолио и мишљење 

ментора о увођењу у посао до престанка радног односа. 

Провера савладаности програма остварује се најраније након годину дана рада у установи, а најкасније у року од 15 дана од дана 

подношења извештаја ментора, и то: извођењем и одбраном часа наставника у школи, односно извођењем активности и њеном 

одбраном у предшколској установи, као и приказом и одбраном активности стручног сарадника у установи и васпитача у дому ученика 

(у даљем тексту: одговарајући облик образовно-васпитног рада). 

Провера савладаности програма увођења у посао врши се на српском језику, односно језику на ком наставник, васпитач и стручни 

сарадник остварује образовно-васпитни рад, у складу са законом. 

Приправник бира, у сарадњи са ментором, тему облика образовно-васпитног рада. 

Проверу савладаности програма врши комисија у седишту установе у којој је приправник запослен.  

Комисију образује директор решењем, у саставу од најмање три члана, и то:  

1) за наставника у школи - директор као председник, члан стручног већа за област предмета и стручни сарадник;  
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2) за васпитача који остварује предшколски програм у установи и васпитача у школи са домом - директор као председник, члан 

васпитно-образовног већа, односно педагошког већа и стручни сарадник;  

3) за стручног сарадника - директор установе, као председник, стручни сарадник установе и представник васпитно-образовног, 

наставничког или педагошког већа.  

Ментор не може да буде члан комисије, али има обавезу да присуствује провери савладаности програма. 

Проверу савладаности програма врши комисија у пуном саставу.  

Пред комисијом приправник изводи одговарајући облик образовно-васпитног рада. 

Оцену о савладаности програма даје комисија у писаној форми у виду извештаја. 

Приликом сачињавања извештаја комисија разматра: извештај ментора, евиденцију приправника о његовом раду, оцену комисије о 

припреми, извођењу и одбрани одговарајућег облика образовно-васпитног рада. 

Извештај комисије садржи: основне податке о приправнику, тему одговарајућег облика образовно-васпитног рада и оцену 

остварености програма - "у потпуности савладао програм" или "делимично савладао програм". 

Када комисија оцени да је приправник делимично савладао програм, даје ментору и приправнику препоруку за даљи рад са роком за 

поновну проверу савладаности програма. 

Приправник који у потпуности савлада програм стиче право на полагање испита за лиценцу. 

Увођење наставника приправника у посао подразумева да наставник стекне знања и вештине из следећих области: Планирање 

градива, програмирање наставног рада, реализација и самовредновање сопственог васпитно-образовног рада; Праћење постигнућа 

ученика и развијање позитивне мотивације за учење; оцењивање и индивидуализирани приступ ученику; Подршка развоју ученика 

путем сарадње са колегама, родитељима и заједницом; оспособљеност за тимски рад у интересу ученика; Рад са ученицима који имају 

сметње /тешкоће у развоју и учењу; Планирање и праћење сопственог професионалног развоја; Познавање школских прописа и вођење 

прописане документације; 
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5Активности ментора 
Документација о раду 

приправника 
Активности стручне службе 

Настава (планирање, програмирање, 

остваривање и вредновање образовно-васп. рада; 

праћење постигнућа ученика и друге активности 

у школи) 

Формирање професионалног портфолија 

наставника-приправника и допуњавање 

током приправничког стажа 

Школски педагог у вези са питањима 

из наставничке струке -педагошко-

инструктивни рад, комуникација са 

ученицима сарадња са родитељима; 

секретар-прописи;  директор- 

организација рада школе, праћење 

Ментор упознаје наставника приправника (даље: 

НП) са организацијом и радом школе; омогућава 

присуствовање НП на часовима других 

наставника у другим разредима и одељењима. 

Ментор упућује наставника приправника 

у вођење школске администрације 

Заједно са НП ментор формира 

професионални портфолио и уводи НП 

у суштину и значај овог начина 

самопраћења сопственог рада; упознаје 

га да ће током читаве каријере имати 

портфолија која ће попуњавати 

Ментор утврђује посебна 

интересовања и потребе наставника 

приправника и с тим у вези прави 

распоред индивидуалних састанака 

са стручном службом (психологом и 

секретаром школе) 

Ментор обезбеђује да НП присуствује 

различитим типовима часова (обрада новог 

градива; утврђивање; обнављање...) на којима 

приказује различите облике и методе рада, а 

овим часовима присуствује НП (часови не 

морају бити само код НМ већ и код другог 

искусног наставника у школи  

НП записује своја запажања са часова 

којима присуствује и  прави белешке у 

којима изражава своја запажања и 

мишљења о интересовањима и 

залагањима НП 

На основу идентификоване потребе 

НП која се усаглашава са 

опсервацијом ментора организује се 

састанак са школским педагогом на 

којем се обрађује одређена стручна 

тема или ситуација из праксе. 

Указаује се на значај примене 

индивидуализираног приступа 

ученицима. 

Ментор упућује НП  

у  м е с е ч н и  п л а н   
рада и начин писања припреме. Ментор прави 

распоред посета часовима 

наставнику приправнику (најмање 12 часова за 

време трајања приправничког стажа) 

 

 

Наставник приправник прилаже своје 

припреме за часове које реализује. 

Сачињава базу питања (задатака) за 

ученике које ће користити током провере 

усвојеног знања. 

Индивидуални састанак са 

секретаром школе са циљем: 

упознавање са статутом школе и 

школским правилницима. 

Индивидуални рад са психологом: 

методе и технике у наставном  
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Ментор организује индивидуалне 

разговоре са НП о опсервираним часовима као и 

о часовима које је НП самостално реализовао и о 

тешкоћама/успесима које је запазио-ла. Ментор 

планира да присуствује на 12 часова нствника 

приправника 

НП прилаже припреме за часове које 

реализује; прилаже задатке за вежбу 

односно заадатке за групни рад; 

прилаже питања за проверу 

усвојености градива. Наставник ментор 

прилаже своје мишљење о 

напредовању наставника приправника 

и белешке са састанака 

Индивидуални педагошко-

инструктивни рад са ПП-службом на 

теме из области комуникације: 

атмосфера у одељењу и различити 

стилови поступања наставника, 

однос наставник-ученик у функцији 

подстицања развоја, давање 

конструктивне повратне 

информације. 

Ментор помаже НП у процесу вредновања 

постигнућа ученика: припремање писмених 

задатака/контролних вежби и оцењивање 

(писаних радова и усмено). Заједно анализирају 

правилник о оцењивању. 

У потфтолију приправника налазе се 

примери задатака (питања) по нивоима 

тежине  

ПП-служба наставника приправника 

упознаје са таксономијом васпитних 

и образовних циљева и постављањем 

задатака који одговарају појединим 

нивоима 

Наставник ментор упознаје НП са различитим 

начинима праћења, вредновања и оцењивања 

постигнућа ученика. 

НП има примере различитих техника 

праћења постигнућа ученика 

Педагог указује на 

индивидуализиран развој сваког 

ученика; указује НП да разуме 

узрасне карактеристике 

адолесценције и како ученици уче 

Ментор упућује наставника 

приправника у : реализацију допунског и 

додатног рада, секција, организацију такмичења 

НП сачињава индивидуализиран план 

допунског и додатног рада за ученике и 

припрема материјал 

Упознавање са значајем 

индивидуализираног образовног 

приступа као подршка развоју 

ученика 

Ментор указује на рад са ученицима који 

имају тешкоће у учењу/развоју. 

НП има збирку посебних задатака који се 

нуде ученицима који имају тешкоће 

у савладавању предмета 

ПП-служба помаже у избору 

активности за укључивање ученика 

са сметњама у учењу у рад на часу 

Ментор упућује НП у начин месечног планирања 

часова, праћења реализације и корекцију 

планова 

НП у портфолију има планове који 

су написани, након реализација записана 

рефлексија и кориговани за наредни 

месец. 

Педагог упућује НП на повезаност 

измеђуциљева, задатака, садржаја, 

избора метода и облика рада и 

исхода рада 

НП се упознаје са начинима сопственог 

професионалног развоја 

Наставник у свом портфолију има 

попуњен упитник за самопроцену 

Директора упознаје НП са 

правилником о стручном 
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компетенција, лични план 

професионалног развоја, избор садржаја 

и облика  

усавршавању. Педагог пружа 

подршку НП у сагледавању 

сопствених компетенција у циљу 

планирања сопственог стручног 

усавршавања 

Кроз цео процес менторисања наставник 

приправник се оспособљава да чува податке о 

ученикуи да води прописану 

педагошку документацију 

Наставник приправник води забелешке о 

различитим аспектима вредновања 

васпитно-образовног рада, вежбе и 

задатке ученика, описе ситуација 

у којима је интервенисао-ла, као и 

промишљање о сопственим 

компетенцијама и план сопственог 

стручног усавршавања. Евиденција се 

налази у дневнику рада и портфолију. 

Током приправничког стажа 

наставник се упућује у различите 

облике вредновања и 

самовредновања васпитно-

образовног рада и то:  Наставе и 

учења. Сопственог рада.Постигнућа 

ученика.  Подршке ученицима. 

Сарадња са колегама.  Сопствени 

професионални развој 
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14.10. Програм стручног усавршавања наставника 

Професионални развој је сложен процес који подразумева стално развијање компетенција наставника, васпитача и стручног 

сарадника ради квалитетнијег обављања посла и унапређивања развоја деце, ученика и полазника, односно нивоа њихових постигнућа.  

Саставни и обавезни део професионалног развоја је стручно усавршавање које подразумева стицање нових и усавршавање 

постојећих компетенција важних за унапређивање васпитно-образовног, образовно-васпитног, васпитног, стручног рада и неге деце (у 

даљем тексту: образовно-васпитни рад).  

Саставни део професионалног развоја јесте и развој каријере напредовањем у одређено звање. 

Стручно усавршавање наставника, васпитача и стручних сарадника школа планира у складу са потребама и приоритетима 

образовања и васпитања ученика, приоритетним областима које утврђује министар надлежан за послове образовања (у даљем тексту: 

министар) и на основу сагледавања нивоа развијености свих компетенција за професију наставника, васпитача и стручног сарадника у 

установи.  

Потребе и приоритете стручног усавршавања школа планира и на основу исказаних личних планова професионалног развоја 

наставника, резултата самовредновања и вредновања квалитета рада установе, извештаја о остварености стандарда постигнућа и 

других показатеља квалитета образовноваспитног рада.  

Лични план професионалног развоја наставника сачињава се на основу самопроцене нивоа развијености свих компетенција за 

професију наставника. 

Стално стручно усавршавање остварује се активностима које:  

1) предузима школа оквиру својих развојних активности, и то: 

(1) извођењем угледних, односно огледних часова и активности са дискусијом и анализом;  

(2) излагањем на састанцима стручних органа и тела које се односи на савладан програм стручног усавршавања или други 

облик стручног усавршавања ван установе, са обавезном анализом и дискусијом;  

(3) приказом стручне књиге, приручника, дидактичког материјала, стручног чланка, истраживања, студијског путовања и 

стручне посете са обавезном анализом и дискусијом;  

(4) учешћем у: истраживањима, пројектима образовно-васпитног карактера у установи, програмима од националног значаја 

у установи, међународним програмима, скуповима, семинарима и мрежама, програму огледа, раду модел центра; 

 2) се спроводе по одобреним програмима обука и стручних скупова, у складу са овим правилником;  

3) предузима министарство надлежно за послове образовања (у даљем тексту: Министарство), Завод за унапређивање 

образовања и васпитања и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Педагошки завод Војводине; 
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 4) се организују на међународном нивоу у области образовања и васпитања, односно учешћем на међународним 

семинарима, програмима обука и стручним скуповима везаним за образовање и васпитање;  

5) предузима наставник, васпитач и стручни сарадник у складу са личним планом професионалног развоја, а нису 

обухваћене тач. 1)-4);  

6) остварују високошколске установе на основу програма у оквиру целоживотног учења. 

Облици стручног усавршавања су: 

1) програм стручног усавршавања који се остварује извођењем обуке; 

 2) стручни скупови, и то:  

(1) конгрес, сабор;  

(2) сусрети, дани;  

(3) конференција; 

 (4) саветовање;  

(5) симпозијум;  

(6) округли сто;  

(7) трибина;  

(8) вебинар;  

3) летња и зимска школа;  

4) стручно и студијско путовање. 

Наставник у поступку самовредновања и планирања свог стручног усавршавања и професионалног развоја примењује 

стандарде компетенција.  

Наставник систематично прати, анализира и вреднује свој образовно-васпитни рад, развој компетенција, своје напредовање и 

професионални развој и чува у одређеном облику најважније примере из своје праксе, примере примене наученог током стручног 

усавршавања, лични план професионалног развоја (у даљем тексту: портфолио).  

У сачињавају личног плана професионалног развоја наставник, васпитач и стручног сарадник користи и податке из стручно-

педагошког надзора и спољашњег вредновања. Наставник  на захтев директора, стручног сарадника, просветног саветника и саветника 

- спољног сарадника, даје на увид свој портфолио професионалног развоја. 

План стручног усавршавања наставника је саставни део годишњег плана рада установе и усклађен је са развојним планом 

установе и резултатима самовредновања и спољашњег вредновања установе. Наставничко веће у јуну месецу разматра извештај 
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директора о стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника са анализом резултата примене стечених знања и 

вештина. Извештај са анализом саставни је део годишњег извештаја о раду установе и доставља се на усвајање органу управљања, а по 

потреби и органу јединице локалне самоуправе и Министарству.  

Педагошки колегијум установе одређује свог члана који прати остваривање плана стручног усавршавања установе и о томе 

тромесечно извештава директора.  

Наставник и стручни сарадник у оквиру норме непосредног рада са ученицима као и других облика рада има право и дужност 

да се стручно усавршава, као и право да одсуствује са рада, у складу са Законом и прописом донетим на основу њега. 

У оквиру пуног радног времена наставник, васпитач и стручни сарадник има 64 сати годишње различитих облика стручног 

усавршавања, и то:  

1) 44 сата стручног усавршавања које предузима установа у оквиру својих развојних активности;  

2) 20 сати стручног усавршавања за које има право на плаћено одсуство.  

Сат похађања обуке стручног усавршавања има вредност бода. Дан учешћа на стручном скупу, летњој и зимској школи има 

вредност једног бода. Дан учешћа на међународном стручном скупу, летњој и зимској школи има вредност два бода.  

Међународни скуп који се организује у Републици Србији, а није на листи стручних скупова од јавног интереса, одобрава Завод 

у складу са прописаном процедуром. Међународни скупови, летње и зимске школе и програми стручног усавршавања, на које 

министар упућује учеснике, бодују се у складу са овим правилником. 

 Наставник, васпитач и стручни сарадник дужан је да у току пет година оствари најмање 100 бодова из различитих облика 

стручног усавршавања, од чега најмање 80 бодова из одобрених програма стручног усавршавања 

Наставник има право и дужност да сваке школске године учествује у остваривању различитих облика стручног усавршавања у 

установи, и то да: 1) прикаже: облик стручног усавршавања који је похађао, а који је у вези са пословима наставника, васпитача и 

стручног сарадника; примену наученог са стручног усавршавања; резултате примене наученог на стручном усавршавању; анализу 

утицаја стручног усавршавања на развој детета и ученика; стручну књигу, приручник, стручни чланак, дидактички материјал; 

резултате обављеног истраживања, студијско путовање, стручну посету и слично; 2) одржи угледни, односно огледни час наставе, 

односно активност и води радионицу; 3) присуствује активностима из. тач. 1) и 2) и учествује у њиховој анализи; 4) учествује у:  

истраживањима; пројектима образовно-васпитног карактера у установи; програмима од националног значаја у установи; програмима 

огледа, модел центра; планирању и остваривању облика стручног усавршавања у оквиру установе, у складу са потребама запослених. 
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Наставник може током рада и професионалног развоја да напредује стицањем звања: педагошки саветник, самостални 

педагошки саветник, виши педагошки саветник и високи педагошки саветник под условима и по поступку утврђеним овим 

правилником. 

Знања и вештине потребне за рад у образовно-васпитној установи: 

Знања: Уже стручна знања из области; Из педагогије и психологије; О различитим методама, техникама и активностима; О развојним 

карактеристикама деце; О техникама учења; О основама програма васпитно-образовноф рада; О планирању и евидентирању рада; О 

техникама евалуације и самоевалуације; О начинима сарадње са породицом; Информатике; Страни језик; Познавање закона, прописа, 

правних аката, процедура; 

Вештине: Тимски рад; Комуникацијске вештине; Активно слушање; Индивидуалног, групног, фронталног и рада у паровима са децом; 

Израде средстава и других материјала за рад; Организације разних активности; Конструктивно решавање конфликата; Коришћење 

разних техника у раду са децом; Преношење знања деци (подучавање); Самоевалуација; Изражавање – вербално, невербално; 

Моторичке, ликовне /музичке вештине; Отвореност ка новом; Емпатија; Покретање, иницирање и вођења различитих активности; 

Сарадња са осталим учесницима и сарадницима у образовно-васпитном процесу. 

Приоритетне области стручног усавршавања: Превенција насиља,злостављања и занемаривања; Превенција дискриминације; 

Инклузија деце и ученика са сметњама у развоју и из друштвено маргинализованих група; Комуникацијске вештине; Учење да се учи и 

развијање мотивације за учење, Јачање професионалних капацитета запослених у области иновативних метода наставе и управљања 

одељењем; Сарадња са родитељима; Информационо – комуникацијеске технологије; 

Полазећи од законских одредби, у овој школској години планира се: стручно усавршавање наставника у установи и ван установе; 

педагошко-методичко усавршавање; усавршавање у ужој наставној струци. 

У току месеца августа запослени се на нивоу стручних већа изјашњавају за облике стручног усавршавања на основу резултата 

добијених самовредновањем области настава и учење и анализе личног стручног усавршавања, на основу компентенција и 

приоритетних области. Педагошки колегијум припрема План стручног усавршавања који разматра Наставничко веће а усваја Школски 

одбор. У циљу реализације Плана стручног усавршавања, наставници ће похађати акредитоване семинаре, одржати угледне часове и 

присуствовати истим, присуствовати трибинама, стручним скуповима, предавањима, припремом ученика за Републичка такмичења, 

стручним посетама....... Током школске године ажурира се база података о стручном усавршавању појединачно за сваког наставника, 

подносе се извештаји о реализацији и на стручним већима извештава о похађаним семинарима. 

Наставници документацију о стручном усавршавању и реализацији истог чувају у наставничком портфолију. 
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14.11. Програм социјалне заштите 

Пoлaзeћи oд Mилeниjумскoг циљa УН, циљева oдрeђeних у Дeклaрaциjама Свeт пo мeри дeтeта иКвалитетно образовање 

за све, Сaвeт зa прaвa дeтeтa (СПД) je пoстaвиo смaњeњe сирoмaштвa дeцe кao jeдaн oд приoритeтних циљeвa Нaциoнaлнoг плaнa 

aкциje зa дeцу (НПA). При тoмe Сaвeт у НПA у нajвeћoj мeри укључуje пoстojeћe aнaлизe, циљeвe и aкциje дeфинисaнe у Стрaтeгиjи 

зa смaњeњe сирoмaштвa (ССС) Влaдe Рeпубликe Србиje. У овом стратешком документу(НПА) дефинисани су приoритeти: 

 Смaњeњe сирoмaштвa дeцe 

 Квaлитeтнo oбрaзoвaњe зa сву дeцу 

 Бoљe здрaвљe зa сву дeцу  

 Унaпрeђeњe пoлoжaja и прaвa дeцe oмeтeнe у рaзвojу 

 Зaштитa прaвa дeцe бeз рoдитeљскoг стaрaњa 

 Зaштитa дeцe oд злoстaвљaњa, зaнeмaривaњa, искoришћaвaњa и нaсиљa  

 Jaчaњe кaпaцитeтa зeмљe зa рeшaвaњe прoблeмa дeце  

 

Обрaзoвaњe, jeднa oд oснoвних и нajснaжниjих пoлугa зa друштвeну интeгрaциjу млaдих и зa прeсeцaњe мeхaнизмa 

трaнсгeнeрaциjскoг прeнoшeњa сирoмaштвa и друштвeнe мaргинaлизaциje, један је од кључних фактора у остваривању циљева 

предвиђених овим документом, те су они  имплементирани  и у Закон о основама система образовања и васпитања. 

 Општи циљеви програма социјалне заштите: 

 унапређење положаја и права деце из осетљивих група и стварање могућности за њихово равноправно учешће у друштву 

 подизање нивоа свести ученика, запослених и родитеља, као и локалне заједнице и њихово активно и добровољно учешће у 

пoдизaњу квaлитeтa живoтa и сoлидaрнoсти у школи, локалној заједници и друштвеној средини у целини 

 Спeцифични циљеви:  

 успoстaвљaњe мeхaнизaмa сaрaдњe и пaртнeрствa измeђу систeмa здрaвствeнe зaштитe, oбрaзoвнoг систeмa и систeмa 

бeзбeднoсти,  влaдинoг и нeвлaдинoг сeктoрa, кojи ћe oбeзбeђивaти зaштиту дeцe у склaду сa нaчeлимa  Кoнвeнциje o прaвимa 

дeтeтa и пoштoвaти принцип нajбoљeг интeрeсa дeтeтa кao прeвaсхoдни   

 подстицање, развијање и неговање свести о значају хуманитарног рада и социјалне одговорности  ученика 

 превенција социјално неприхватљивог понашања младих и смањење антисоцијалних дела 
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 оjaчaти свeст и знaњa дeцe, родитеља и запослених o питaњимa кoja сe oднoсe нa прaвa дeцe нa зaштиту oд свих oбликa 

злoстaвљaњa, зaнeмaривaњa, искoришћaвaњa и нaсиљa 

 пoдршкa пoрoдицaмa у интeгрaциjи дeцe из осетљивих група у свe oбликe живoтa зajeдницe (oбрaзoвaњe, културa, спорт) 

 

 Садржај програма-активности:  

 Развој безбедног окружења у коме ће бити остварено право сваког детета да буде заштићено од свих облика насиља 

 Развијање вредности пријатељства и колегијалности 

 Промоција хуманих вредности и волонтирања у циљу пoдизaња квaлитeтa живoтa и сoлидaрнoсти у школи, локалној заједници 

и друштвеној средини у целини 

 Подизање нивоа свести ученика, уз њихово активно учешће, о проблему насиља и формирање ставовао неприхватљивости свих 

видова насиља у школи, као и ван школе 

 Развијање толеранције разумевањем и прихватањем различитости и неговање ненасилних видовакомуникације 

 Подстицање и подршка учешћу деце у развоју и спровођењу програма за превенцију и заштиту од насиља 

 Оснаживање и подршка породици у превенцији и заштити деце од насиља 

 Развијање сарадње садругим институцијама  

 

 Начин остваривања програма:  

 кроз активности предвиђене превентивним програмом Тимова за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања, Тима 

за инклузију 

 кроз активности и сарадњу са Црвеним крстом 

 активно учешће у националном систему превенције и заштите деце од свих облика злостављања и занемаривања и подршка 

деци из осетљивих група 

 организовање предавања, радионица, семинара и других активности за ученике 

 часове одељењске заједнице, предметне наставе 

 радионице на часовима грађанског васпитања 

 вршњачку едукацију 

 акције Ученичког парламента и запослених у школи 

 сарадња са  институцијама из области социјалне заштите у владином и невладином сектору 
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 редовни контакти, размене информација, консултације и састанци у циљу обезбеђивања најбоље подршке ученицима из 

осетљивих група: деца у хранитељским и усвојитељским породицама, деца са сметњама у развоју, деца у сиромашним 

породицама, деца ромске националности, деца у нефункционалним и насилним породицама 

 организовање предавања, радионица и семинара у школи и ван школе, за ученике, родитеље и наставнике  

 организовање и реализација хуманитарних акција у школи и ван ње 

 волонтирање у акцијама у школи и локалној заједници  

 рад на разним пројектима у сарадњи са владиним и невладиним организацијама 

 

Евалуација програма спроводиће се на основу извештаја рада Тимова, стручних служби, евиденције о стручном усавршавању, 

састанака Савета родитеља, Ученичког парламента итд.  
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14.12. Програм рада одељењског старешине 

Одељењски старешина је непосредни педагошки, организациони и административни организатор рада у одељењу, који  ствара 

услове за подстицање развоја личности сваког ученика, његових способности, одговорности, правилног односа према раду, 

стваралаштву, слободи и моралној аутономији, затим формирање и развијање одељењског колектива и његово оспособљавање за 

самосталан рад и ученичко самоуправљање у процесу реализације програма образовно-васпитног рада.  

Организациона и административна функција одељењског старешине остварује се планирањем и програмирањем, руковођењем 

и радом са одељењским већем, организацијом, координацијом, праћењем реализације укупног образовно-васпитног рада; 

усклађивањем деловања свих чинилаца васпитног рада у одељењу; организацијом сарадње са родитељима, стручним сарадницима, 

стручним органима и руководиоцима школе и остваривањем послова анализе и вредновања квалитета и резултата образовно-васпитног 

рада у одељењу, вођење, прикупљање и сређивање документације одељења и сл. 

Одељењски старешина је задужен да у школи спроводи реализацију Плана и програма образовно-васпитног рада, циљеве и задатке 

образовања и посебно, васпитања ученика. Он је педагошки и административни руководилац одељења.  

Глобални план рада одељењског старешине 

I    ПЛАНИРАЊЕ  И  ПРОГРАМИРАЊЕ 

Одељењски старешина је задужен да у школи спроводи реализацију Плана и програма образовно-васпитног рада, циљеве и 

задатке образовања и посебно, васпитања ученика. Он је педагошки и административни руководилац одељења.  

 

II  АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ И ПЕДАГОШКА ЕВИДЕНЦИЈА 

Одељењски старешина води документацију и обавља административне послове свог одељења:  

- формира, прикупља и сређује укупну документацију о раду одељења: дневник образовног рада, матичну књигу, ђачке књижице и 

сведочанства, евиденцију о поправним, завршним, матурским и другим испитима, извештаје рада одељењског већа и одељењског 

старешине, о резултатима рада ученика, стимулативним и васпитно-дасциплинским мерама, о раду одељењске заједнице и другу 

неопходну документацију. 
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III  РАД  СА  УЧЕНИЦИМА 

У раду са ученицима одељењски старешина: 

- упознаје, прати и проучава здравствене, материјалне, социјалне, породичне прилике и услове живота и рада ученика нарочито неких 

посебних категорија (даровитих, ученика са озбиљним здравственим проблемима, повратника из иностранства, путника, ученика из 

дома, подстанара и др.); 

- упознаје индивидуалне способности, склоности и особине личности и тенденције у развоју ученика систематским посматрањем, 

интервјуом, проучавањем документације и резултата испитивања; прати и подстиче индивидуални развој; рад и напредовање ученика 

у односу на његове способности, склоности и интересовања (знања, мотивацију, аспирацију, однос према учењу и раду, успех, 

професионалну и оспособљеност за самостално и рационално учење, социјално понашање, здравствену културу, развој моралне 

аутономије, креативност, културу понашања и др.); 

- примењује индивидуализоване васпитне поступке и педагошке мере (стимулативне, васпитно-дисциплинске и друге); процењује 

њихову ефикасност и вреднује напредовање ученика у настави и индивидуалном развоју; пружа помоћ, саветује, усмерава и даје 

инструкције ученицима; 

- упознаје ученике са задацима и садржајима наставе, правилима образовно-васпитног рада критеријумима оцењивања; подстиче 

ученике на укључивање у процес припремања и реализације наставе и побољшању услова извођења наставе; 

- ради на формирању одељења као заједнице ученика, организацији и спровођењу избора за одбор одељењске заједнице и 

представника у заједницу ученика школе и стварању услова за демократске изборе; увођењу у процедуру демократског одлучивања; 

пружа помоћ одбору одељењске заједнице; подстиче динамично групно организовање унутар одељењске заједнице и обезбеђује 

ангажман сваког ученика у активностима одељењске заједнице, друштвених организација и др.; 

- доприноси оспособљавању за самостално планирање, програмирање, организацију, реализацију и вредновање рада одељењске 

заједнице; остваривању представничке улоге у стручним и другим органима школе; информише о уређењу односа у школи, годишњем 

програму рада школе и сл.; 

- подстиче формирање одељењског колектива као групе у којој је успостављена равнотежа између личног циља појединца и циља 

колектива и интерперсоналних односа између свих учесника у образовно-васпитном процесу; 

- помаже и подстиче одељењску заједницу да се, у сарадњи са наставницима и стручним сарадницима залаже за унапређивање рада и 

учења, побољшање успеха у настави и другим ученичким активностима; 

- са одељењском заједницом, у сарадњи са педагошко-психолошком службом припрема и реализује делове садржаја програма заштите 

и унапређивања здравља и животне средине, професионалне оријентације; садржаје којима се ученици васпитавају у духу хуманости, 
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солидарности, љубави према отаџбини и заједници народа света, културног понашања и бриге о својој, туђој и друштвеној имовини и 

сл.; 

- помаже реализацију културно-забавних, спортских и других активности одељењске заједнице у слободном времену; подстиче и 

помаже сарадњу са другим одељењским заједницама; организацију, извођење и анализирање резултата екскурзије; 

- брине о стандарду ученика (стипендије, кредити, уџбеници итд); 

- прати, проучава и обрађује поједине појаве и проблеме у образовно-васпитном раду (одељења и појединаца); прати развој образовно-

васпитне ситуације у одељењу и њен утицај на резултате образовно-васпитног рада. 

IV   РАД СА ОДЕЉЕЊСКИМ ВЕЋЕМ И НАСТАВНИЦИМА 

У раду на реализацији плана и програма у сарадњи са одељењским већем и наставницима, одељењски старешина: 

- координира наставне и друге активности у одељењу, усклађује васпитно деловање свих чланова одељењског већа, усклађује односе 

између ученика и наставника; подстиче стил демократског вођења и изграђује став поверења у ученикове снаге и поштовања 

достојанства његове личности кроз колективне облике рада и индивидуални рад са наставницима; 

- води бригу о стварању неопходних услова за рад и остваривање оперативних планова наставних и ваннаставних активности у које се 

ученици укључују; 

- прати реализацију обавезних (наставних и ваннаставних) и факултативних (наставних и ваннаставних) програма у одељењу, 

предлаже, примењује и координира примену различитих врста објективног проверавања знања и инструмента за вредновање других 

резултата образовноваспитног рада, писмених задатака, ради на уједначавању критеријума оцењивања, прати оптерећеност ученика, 

брине о корелацији садржаја образовања; 

- подстиче унапређивање наставе и увођење иновација у наставу; 

- упознаје одељењско веће са карактеристикама развоја ученика; предлаже педагошке мере за деловање свих наставника и укључивање 

родитеља и других чинилаца у рад са ученицима; 

- са одељењским већем анализира и вреднује остваривање циља и задатака средњег образовања и васпитања (најмање два пута 

годишње); 

- организује рад одељењског већа; предлаже оперативни програм његовог рада, сазива и руководи радом седница, предлаже дневни 

ред, припрема предлоге, одлуке, закључке и потребне податке, прати реализацију донетих закључака, помаже ученицима да се 

припреме за учешће у раду седнице одељењског већа. 
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V   РАД  СА  РОДИТЕЉИМА 

У оквиру сарадње са родитељима одељењски старешина: 

- припрема, организује и реализује родитељске састанке као облик групне сарадње са родитељима (најмање четири пута годишње); 

- припрема, програмира и организује рад одељењског савета родитеља; 

- информише родитеље о захтевима које поставља школа пред ученика, о резултатима које ученици постижу у укупном образовно-

васпитном раду (најмање четири пута годишње), заједнички ради са родитељима на побољшању резултата учења, рада и развоја 

ученика; 

- иницира, подстиче и укључује родитеље у остваривању програма рада школе (професионалне оријентације, друштвено-корисног 

рада, слободних активности и других културних активности школе и др.) и прихвата иницијативе родитеља; 

- у сарадњи са педагошко-психолошком службом и другим стручњацима ради на подизању нивоа педагошко-психолошког образовања 

родитеља; 

- ради са групама родитеља чија деца имају исте проблеме (према потреби); 

- индивидуално ради са родитељима (једном недељно); 

- укључује у сарадњу са родитељима школског педагога, психолога, социјалног радника и друге стручњаке изван школе у складу са 

конкретним потребама. 

VI  САРАДЊА СА СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА И  ИНСТИТУЦИЈАМА 

САРАДЊА СА ПЕДАГОГОМ:  у изради програма рада одељењског старешине, одељењског већа, у избору тема, припреми и 

реализацији ЧОС, праћењу и подстицању развоја ученика и напредовања, откривање узрока који доводе  до поремећаја у понашању 

ученика и предузимање одговарајућих мера, избору, припремању и реализацији тема на родитељском састанку, у прaћењу и анализи 

реализације васпитних задатака, избору и припреми различитих  инструмената и обрада података; 

Одељењска заједница 

Одељењску заједницу чине сви ученици једног одељења. Одељењске заједнице ће посредно узимати учешће и у раду 

Ученичког парламента.Свака одељењска заједница усваја свој план и програм рада за текућу школску годину. Овај програм рада 

садржи основне задатке и активности одељењске заједнице из следећих области: унапређивање успеха кроз наставу и друге ученичке 

активности (међусобна помоћ у учењу, такмичење са др. одељењским заједницама у успеху и дисциплини...);партиципација ученика у 

Школи, здравствено васпитање, превенција неприлагођеног понашања и решавања конфликата, заштита здравља и унапређивање 
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животне средине; хуманизација односа међу половима; професионална орјентација; организовање активности у слободном времену 

(такмичења, спортске и културне забаве, приредбе и манифестације, излети, екскурзије, хуманитарне активности...). 

Циљ рада одељењских заједница је:унапређивање успеха кроз наставу и друге ученичке активности, развијање личне 

одговорности код ученика, заштита здравља и унапређивање животне средине, промоција хуманих вредности, професионална 

оријентација, утемељивање моралних вредности код ученика, развијање социјалних вештина, развој осећања солидарности, квалитетне 

и ефикасне сарадње са другима и способности за тимски рад и неговање другарства и пријатељства; развијање способности за улогу 

одговорног грађанина, за живот у демократски уређеном и хуманом друштву заснованом на поштовању људских и грађанских права, 

као и основних вредности правде, истине, слободе, поштења и личне одговорности 

План и програм рада је само предлог који ће одељењске заједнице и одељењски старешина прилагодити у складу са потребама 

ученика. 

Оквирни планови рада одељењског старешине са одељењском заједницом 

Први разред 

Садржај рада Време реализације 

Упознавање ученика са организацијом рада школе, наставним предметима, календаром, распоредом часова  

 

 

 

септембар 

Међусобно упознавање ученика 

Упознавање са Декларацијом о правима детета 

Избор представника одељењске заједнице 

Упознавање са секцијама у школи и опредељење ученика  

 Материјални, социјални, породични и  васпитни услови живота и рада ученика 

Помоћ ученицима угроженим од поплава 

Од одељењског старешине и школе очекујем...... 

Договор о критеријумима правдања изостанака 

Процени свој начин учења – упитник за  самоевалуацију навика учења  

октобар Упознајте се.... (вежбање опажања – радионичарски рад) 

Самопроцена свог начина учења- резултати анкете, избор успешних поступака 

Учење учења – како олакшати учење (општи услови,методе и технике) 
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Упознавање са Протоколом о заштити од насиља 

Дружељубиво понашање – пет главних одлика  

 

 

новембар 

Кораци у успешном решавању конфликта 

Резултати одељења на класификационом периоду –  

како постићи   бољи успех 

Имам највећи проблем (идеје за решавање или ублажавање проблема) 

Обележавање дана толеранције 

Какав је ваш приступ конфликту (радионица)  

децембар Одговорност за сопствене поступке 

Свакодневни бон тон 

Договор пред седницу одељењског већа 

Успех на полугодишту јануар 

Здрав живот – осам основних правила 

Бон тон у комуникацији (непосредан разговор, мобилни, интернет)  

фебруар Умемо ли да слушамо саговорника 

Препознавање и избегавање ризичних ситуација 

Памћење и заборављање 

Заједничка прича – тимски рад ученика – радионица  

март Карактеристке узраста – разумети себе 

Организовање међусобне помоћи у учењу 

Изражавање осећања и њихова контрола 

Моји планови у даљем школовању  

април Правилна исхрана 

Школски лекар саветује............. 

Људи и предрасуде  

мај 

 
Напиши причу ........... 

Како  да кажем..... 

Како организовати слободно време 

Обележавање дана заштите животе средине  

јун 
Рад одељења у протеклој години 
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Други, трећи и четврти разред 

Садржај рада Време реализације 

Упознавање ученика са организацијом рада школе, наставним предметима, календаром, распоредом часова  

 

 

 

септембар 

Међусобно упознавање ученика 

Упознавање са Декларацијом о правима детета 

Избор представника одељењске заједнице 

Упознавање са секцијама у школи и опредељење ученика  

 Материјални, социјални, породични и  васпитни услови живота и рада ученика 

Помоћ ученицима угроженим од поплава 

Од одељењског старешине и школе очекујем...... 

Договор о критеријумима правдања изостанака 

Процени свој начин учења – упитник за  самоевалуацију навика учења  

 

октобар 
Упознајте се.... (вежбање опажања – радионичарски рад) 

Самопроцена свог начина учења- резултати анкете, избор успешних поступака 

Учење учења – како олакшати учење (општи услови,методе и технике) 

Упознавање са Протоколом о заштити од насиља 

Дружељубиво понашање – пет главних одлика  

 

новембар 
Кораци у успешном решавању конфликта 

Резултати одељења на класификационом периоду –  

како постићи   бољи успех 

Имам највећи проблем (идеје за решавање или ублажавање проблема) 

Обележавање дана толеранције 

Какав је ваш приступ конфликту (радионица)  

 

децембар 
Одговорност за сопствене поступке 

Свакодневни бон тон 

Договор пред седницу одељењског већа 

Успех на полугодишту јануар 

Здрав живот – осам основних правила 

Бон тон у комуникацији (непосредан разговор, мобилни, интернет) фебруар 

Умемо ли да слушамо саговорника 
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Препознавање и избегавање ризичних ситуација 

Памћење и заборављање 

Заједничка прича – тимски рад ученика – радионица  

 

март 
Карактеристке узраста – разумети себе 

Организовање међусобне помоћи у учењу 

Изражавање осећања и њихова контрола 

Моји планови у даљем школовању  

април Правилна исхрана 

Школски лекар саветује............. 

Људи и предрасуде  

мај 

 
Напиши причу ........... 

Како  да кажем..... 

Како организовати слободно време 

Обележавање дана заштите животе средине  

јун 
Рад одељења у протеклој години 
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14.13. Програм додатне подршке ученицима 

Програм пружања додатне подршке ученицима обухвата елементе који се односе на образовну, здравствену и социјалну 

подршку ученицима. Додатна подршка обезбеђује се без дискриминације по било ком основу сваком ученику из друштвено осетљивих 

група, коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета, тешкоћа у учењу, новопридошлих из нових средина, и 

других разлога, помоћ потребна, као и даровитим ученицима.Програм додатне подршке ученицима биће реализован кроз стручни рад 

педагога са ученицима из осетљивих група, кроз допунску и додатну наставу, кроз рад Тима за пружање додатне подршке ученицима и 

инклузивно образовање, као и кроз континуирану сарадњу свих релевантних инстанци у Школи. Такође, ученици ће бити подржани и 

кроз различите ваннаставне активности ( нпр. секције). Поред рада са ученицима, у циљу пружања додатне подршке, биће остваривана 

и непрекидна сарадња са родитељима ученика из осетљивих група, као и са свим институцијама које могу бити адекватна подршка.  

Облик рада Специфични циљеви Задатак/активности Носиоци 

Индивидуални рад 

педагога са ученицима 

из осетљивих група и 

даровитим ученицима 

Пружање психо – социјалне 

подршке ученицима 

* Идентификовање ученика из осетљивих група, 

* Идентификовање даровитих ученика, 

*Израда ИОПа (уколико се за тим укаже потреба), 

*Саветодавни рад са ученицима из осетљивих група, 

* Континуирано праћење напредовања ученика, 

*Сарадња са родитељима. 

 

*стручни 

сарадник-педагог  

*одељењске 

старешине 

* наставници 

предметне наставе 

Допунска настава 

Прилагодити наставне садржаје 

ученицима који из било ког 

разлога имају тешкоћа у 

савладавању програма, како би 

програм савладали и уклопили 

се у праћење редовне наставе 

*Идентификовање ученика који заостају у раду и 

степена проблема, 

*Организовање допунског рада, 

*Праћење рада и напредовања ученика. 

* наставници 

предметне наставе 

*стручни 

сарадник-педагог 

*одељењско веће 

Додатна настава 

Пружање додатне подршке 

ученицима који су процењени 

као даровити, тј. ученицима који 

се показују посебно и 

проширена интересовања за 

одређену област, тј. предмет  

*Идентификовање ученика који се истичу  у раду, 

 

*Организовање додатног рада, избор теме и области 

рада, 

 

*Праћење рада и развоја ученика. 

* наставници 

предметне наставе 

*стручни 

сарадник-педагог 

*одељењско веће 
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14.14. Програм друштвено корисног рада 

Циљ друштвено - корисног рада је да васпитава ученике да добровољним радом, самостално и у оквиру друштвено 

организованих активности, доприносе стварању и унапређивању услова живота и рада у средини; да развија код ученика однос и 

одговорност према раду и учешћу у активностима у животу друштвене заједнице. 

 Друштвено користан рад оствариваће се током целе школске године кроз различите активности, а нарочито кроз следеће 

области: 

 

Подручје рада Садржај активности Носиоци послова Време реализације 

Одржавање 

школског простора 

Естетско уређење школског простора; 

Уређење учионица, кабинета, улаза, школског 

дворишта; 

Неговање зеленила у школи и дворишту; 

Прикупљању секундарних сировина; 

Одељењске старешине и 

ученици, Ученички парламент, 

Задужени наставници 

Током године 

Хуманитарне 

активности 

Добровољно давање крви и помоћ екипи 

Центра за трансфузију; 

Разне акције које организује Црвени крст и 

Ученички парламент 

Задужени наставници и ученици   Током године 

Дежурства 

Редовна дежурства на 2 улаза  у школу; 

Дежурства у школи приликом разних 

манифестација, такмичења, гостовања, 

свечаности. 

Задужени наставници и ученици Током године 
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14.15. Програм унапређења образовно-васпитног рада 

Редовна настава 

Програм унапређивања образовно-васпитног рада проистекао је из анализе постојећег стања у Школи, тј. анализе целокупног 

васпитно-образовног процеса. Под појмом унапређења образовно-васпитног рада подразумева се напор на подизању квалитета 

укупног рада у односу на постојеће стање у Школи. То укључује употребу позитивних искустава из школске праксе, као и увођење 

нових облика, метода и организације рада који су познати и потврђени у пракси других Школа, а дају позитивне резултате. Савремени 

облици рада настали су као реакција на многобројне слабости класичне наставе. Без обзира на то што не могу да замене у потпуности 

фронтални облик рада, оне, ипак, представљају неопходну премису пунијег, суштинскијег укључивања ученика у сам процес учења, 

што је претпоставка стварног утицаја садржаја учења на когнитивни, афективни и конативни развој личности ученика.  

Циљ програма унапређивања образовно-васпитног рада је осавремењавање рада са ученицима и усклађивање дидактичко-методичке 

организације наставе и ваннаставног рада са њеним програмским циљевима. То подразумева многобројне активности и усавршавање 

реализатора наставних програма у функцији модернизације наставе, примени дидактичко-методичких и стручних иновација у 

непосредној васпитно-образовној пракси (презентација на угледним часовима, стручне расправе о резултатима рада и тешкоћама), 

дидактичко-методичко инструисање наставника, нарочито приправника и наставника са ненаставних факултета, учешће на 

семинарима и саветовањима, иновирање знања после положеног стручног испита и стицање основних појмова из педагошко-

психолошке области, правилно планирање и програмирање образовно-васпитног рада, увођење нове информатичке технологије у 

наставу, набавка нових наставних средстава и др.  

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ НАЧИН ПРАЋЕЊА 

Семинари (у плану стручног 

усавршавања) 

Заинтересовани наставници (списак 

код директора) 
У току године 

Кроз посету часовима 

Праћење угледних часова 
Заинтересовани наставници и  ПП 

служба 
У току године 

Кроз посету угледним часовима и 

извештаје о посетама 
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Праћење часова редовне 

наставе 

Директор, ПП служба, ментори 
У току године 

Извештај ПП службе, извештај директора 

 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ НАЧИН ПРАЋЕЊА 

Праћење и унапређивање 

оцењивања Сви наставници У току године 

Кроз посету часовима оцењивања, извештаје 

са посећених часова, кроз анализу успеха на 

класификационим периодима, 

Менторски рад са 

приправницима Ментори, директор,ПП служба У току године 

Извештаји ментора, извештаји приправника, 

извештај ПП службе, извештај школске 

комисије са испита 

Менторски рад са 

сарадницима у настави 

Руководилац стручног већа, 

директор, ПП служба 
У току године 

Записници са састанка стручног већа, 

извештај педагога 

Набавка нових наставних 

средстава и опреме 
Педагошки колегијум и руководство У току године 

Записници са састанака Педагошког 

колегијума, јавна набавка, пописне листе 

 

 

 

 

 

 

 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 162 
 

 

14.16. Програм васпитног рада школе 

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 Школе, 

рада одељењског старешине, сарадње са родитељима, активности ученика у одељењима и мањим групама и рада стручних органа, а 

све у циљу подстицања развоја ученика као здраве личности. 

 1. Циљеви васпитног рада Школе  

Основни циљ васпитног рада у Школи је изграђивање ученика као здраве личности, у интелектуалном, али и у моралном, физичком, 

емоционалном, професионалном и естетском смислу. Васпитањем се ученици припремају за живот.  

У Програмским основама васпитног рада средње школе истакнуто је да средња школа има посебну улогу и одговорност у 

васпитању младих, пре свега због узраста ученика, који се налазе у адолесценцији, а која је  период интензивног психофизичког и 

психосоцијалног сазревања и формирања личности. То је период изграђивања ставова, усвајања образаца понашања, формирања 

идентитета, социјалне и емоционалне интеграције личности. То је, истовремено, и период адолесцентних криза, јаче или слабије 

изражених.  

Од планова и програма који се реализују у Школи, од наставника, педагога, али и осталих запослених у Школи, битно зависи 

могућност остваривања конкретних циљева и задатака. Узимајући у обзир циљеве предвиђене Програмским основама васпитног рада 

средње школе, уз уважавање специфичности и могућности наше Школе, као основни циљеви васпитног рада у Школи се истичу:  

 

Облик рада Специфични циљеви Задатак/активности Носиоци 

Редовна, додатна и 

допунска настава, 

одељењска 

заједница, секције,  

УП, вршњачке 

*активности у оквиру редовних 

програма на часовима  

*слободне активности 

(детаљно приказано кроз посебне 

програме) 

*активности на часовима 

*акције у оквиру одељењске 

заједнице 

*рад ученика у секцијама 

*активности УП 

*наставници предметне наставе 

*одељенске старешине 
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едукације  

Индивидуални и 

групни рад са 

ученицима 

Подстицање личног социо-

емоционалног развоја деце 

(детаљно приказано кроз програм рада 

педагога) 

*индивидуални разговори 

*групна саветовања 

*рад са одељењском заједницом 

 

*стручни сарадник-педагог 

Друштвено-

користан рад 

ученика , 

организоване 

посете 

*Физичко и естетско васпитање 

*одржавање школског простора 

(чишћење, украшавање...), 

посете музејима, позориштима...  

*Одељењске старешине  

* наставници предметне наставе 

*стручни сарадник-педагог 

*одељењско веће 

Приредбе, трибине, 

јавни наступи у 

медијима... 

*остваривање културне и јавне 

делатност школе(детаљно приказано 

кроз план промоције и маркетинга 

школе  

*припрема и реализација 

трибина, представа,  значајних 

датума у школи и граду, 

хуманитарне акције 

рецитаторска секција 

*руководтво 

Савет родитеља, 

родитељски 

састанци, термини 

консултација са 

предметним 

наставницима 

(«отворена врата»), 

стручни тимови,  

трибине, прославе 

*сарадња са родитељима 

(детаљно приказано кроз план сарадње 

са родитељима) 

*информисање и едукација 

родитеља, позив за учешће у 

заједничким активностима 

школе и породице и сл. 

*Руководство 

*стручни сарадник-педагог  

*одељењске старешине 

* наставници предметне наставе 

Индивидуални 

разговори са 

учеником и 

породицом 

*Појачан васпитни рад са појединим 

ученицима, који праве лакше или теже 

повреде обавеза 

*укључивање у вршњачку групу 

*саветовање,  

*сарадња са родитељима  

*праћење напретка 

*укључивање других установа 

*Одељењска заједница, 

*одељењски старешина 

*стручни сарадник-педагог 

* руководство 

Набројани задаци су само део васпитних утицаја, процеса или ефеката. Основни услов за њихово остваривање је уважавање личности 

ученика, његово безусловно прихватање и избегавање дискриминације по било ком основу. 
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2. Основни носиоци активности у остваривању васпитног рада и њихови задаци  

 Школа, као целина, је свакако основни носилац свих активности, а њу, поред стручних органа и запослених, чине и ученици. 

Овим програмом одређени су основни носиоци активности и њихови основни задаци у креирању и реализацији програма.  

I Наставничко веће  

Наставничко веће разматра и усваја Годишњи програм васпитног  рада. Од њега зависи конкретизација програма, па и његова 

реализација. У току школске године Наставничко веће прати реализацију овог програма и решава конкретна питања васпитног рада, 

која су од општег интереса за Школу. 

II Педагошки колегијум  

Утврђује предлог Годишњег програма васпитног рада и прати његову реализацију. На основу анализе његове реализације 

предлаже одговарајуће мере Наставничком већу.  

III Одељењска већа  

На основу сагледавања структуре одељења и уочених проблема и потреба одељењска већа конкретно планирају васпитне 

задатке и остварују координацију рада наставника и ПП службе. Већа прате реализацију програма у свом домену, али се баве и 

појединачним проблемима ученика, као и проналажењем начина за развијање њихових уочених способности и склоности.   

IV Одељењске старешине  

Одељењске старешине, као главни субјекти васпитног рада свог одељења, програмирају, планирају и организују рад одељења. 

Они прате резултате рада ученика у настави и другим активностима, непосредно сарађују са другим наставницима, стручним 

сарадницима, родитељима и помажу и подстичу рад одељења као групе и сваког појединца у њему. Управо одељењске старешине 

имају најзначајнију улогу у откривању евентуалних проблема код ученика (њиховог дисфункционалног понашања, емоционалних или 

других криза), али и интересовања ученика, па су они иницијатори за предузимање одређених конкретних мера. Основни су носиоци 

појачаног васпитног рада за ученике којима је он потребан. 

 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 165 
 

V Наставници предметне наставе  

Основну активност Школе остварују наставници. Они су најближи ученицима и могу највише да допринесу остваривању 

васпитног рада у Школи (остварујући конкретне задатке, иницирајући решавање проблема, предлажући решења и пре свега, радећи са 

ученицима). Њихови појединачни програми рада ће, поред образовне, обухватити и васпитну димензију. Директор, педагог  ће 

сарађивати са приправницима у циљу квалитетнијег обављања њихове васпитне улоге у раду са ученицима. Као руководиоци секција 

или реализатори додатне и допунске такође остварују значајну функцију у области васпитања.  

VI Стручни сарадници-педагог 

Стручни сарадник-педагог Школе, кроз различите активности, сагледавају целину васпитно-оразовног процеса, као и све битне 

чиниоце који утичу на остваривање васпитних задатака. Улога је нарочито значајна у педагошко-психолошком раду са одељењским 

старешинама, млађим колегама и раду са ученицима и родитељима. Посебна пажња ће бити посвећена  комуникацији на свим 

нивоима. Библиотекар има велики значај за рад Школе. У плану рада библиотекара, библиотеке јасно су видљиви задаци овог стручног 

сарадника у области васпитања.  

VII Директор Школе  

Директор обезбеђује координира и организује деловање свих носилаца васпитног рада у Школи, укључујући и ученике. Тај 

задатак директор остварује годишњим планирањем и програмирањем васпитног рада, праћењем реализације предвиђених задатака и 

активности и предузимањем правовремених и адекватних мера у одређеним ситуацијама. Директор Школе, сарађује са Министарством 

и свим трећим лицима у интересу Школе. 

 

Остваривање програма васпитног рада 

I Уградња овог Програма у Годишњи план рада Школе, планове рада наставника, стручних сарадника и директора Школе, као и 

планове свих активност предвиђених Годишњим планом рада Школе.Тиме Програм васпитног рада постаје саставни део Школског 

програма. 
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II Остваривање циљева и задатака васпитног рада кроз наставу и програме наставних предмета  

Потребно је искористити могућности сваког наставног премета да се преко програмских садржаја врши васпитни утицај на 

ученике. Како ће се то и у којој мери постићи не зависи само од врсте програмских садржаја, већ и од начина конкретизације 

васпитних циљева и задатака, облика, метода и средстава рада, њихове прилагођености узрасним и индивидуалним карактеристикама 

ученика, ставова наставника према садржају који тумаче и преносе и нарочито, степена активности ученика у васпитно-образовном 

процесу.  

У припремама за час један од битних делова су и васпитни циљеви и задаци. Правилним планирањем ових циљева и задатака, 

њиховом реализацијом и анализом оствареног, сваки наставник може битно допринети изграђивању ученика као здраве и моралне 

личности.  

Увођење обавезних изборних предмета (веронауке и грађанско васпитање) пружа додатну могућност да се васпитни задаци 

остваре на вишем нивоу. 

III Остваривање циљева и задатака васпитног рада кроз рад одељења  

Одељење мора бити јединствена, радна и друштвена група, у којој ученици, уз већу или мању помоћ наставника, планирају и 

програмирају свој рад, расправљају о свим битним питањима из живота и рада одељења, организују групно или појединачно 

укључивање у радне, хуманитарне, културне, спортске и друге акције које се организују  у Школи или ван ње. То се може постићи 

само поступним и педагошки осмишљеним радом свих субјеката у Школи, а првенствено одељењског старешине и стручних 

сарадника.  

IV Остваривање циљева и задатака васпитног рада одељењског старешине  

 Одељењски старешине има врло битне циљеве и задатке, па се избору старешина посвећује посебна пажња. Осим тога, због 

континуираног васпитног рада одељењског старешине у Школи се води рачуна да буде што мање измена старешинстава. У том циљу и 

наставници који губе часове у неком разреду због плана и програма задржавају старешинство до извођења генерације. Таква пракса се 

показала врло корисном у претходним годинама, па се и даље спроводи.  
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*Морално васпитање  

У области моралног васпитања одељењски старешина има изузетан значај. Он је тај који превасходно у Школи може утицати на 

развијање и неговање моралних особина, ставова и уверења ученика. 

*Физичко и естетско васпитање 

Одељењски старешина је тај који је иницијатор и подршка ученицима и родитељима у здравом развоју ученика. Такође он 

усмерава и негује развој деце кроз поштовање и неговање лепог, уредног и хигијенски адекватног свага онога што је лично и/или 

школско.  

*Правилан однос према раду 

У сарадњи са предметним наставницима одељењски старешина настоји да се кроз наставу и ваннаставне активности Школе код 

ученика развију тачност, уредност, истрајност, упорност и друге особине правилног односа према раду.  

*Интеграција ученика као групе  

Одељењски старешина својим ставовима, односима, поступцима и схватањима ствара повољну атмосферу за успостављање 

социјалних односа од којих зависи квалитет и степен развоја ученичког колектива.  

V Остваривање циљева и задатака васпитног рада кроз ваннаставне образовно-васпитне активности  

Школа планира, према захтевима постављеним законом, Програмским основама васпитног рада Школе и својим могућностима, 

различите ваннаставне активности. При томе се поштује принцип добровољности у смислу самосталног опредељивања ученика за оне 

облике делатности које највише одговарају њиховим способностима, склоностима и испољеним интересовањима. Тако овај принцип 

битно утиче и на врсту и на обим активности које се у Школи одвијају. У циљу остваривања овог облика рада остварује се сарадња 

Школе са родитељима ученика, локалном заједницом и многим образовним, културним, здравственим   институцијама. 

Програм појачаног вапитног рада се спроводи са ученицима који врше лакше и/или теже повреде школских обавеза у циљу 

корекције понашања ученика. За спровођење овог Програма задужени су: одељењски старешина, одељењска заједница, предметни 

наставници, стручна служба, руководство, родитељи и ученик. 
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У Програму појачаног васпитног рада посебна пажња се обраћа на:  

 изграђивање свести о припадању школи и идентитету школе 

 адаптацију ученика на живот у школи, поштовање правила понашања, укључивање у школске активности, мотивисање и 

оспособљавање за рационално и ефикасно учење и извршавање школских задатака 

 успостављање, неговање и развијање пријатељских односа са другима, у школи, али и у породици, на освешћивање и 

отклањање свих потенцијалних чинилаца који доводе до нарушавања тих односа 

 унапређивање комуникацијских вештина: активног слушања, изражавања сопствених опажања, жеља, осећања и потреба кроз 

ненасилну комуникацију, одговарања на критику, уз овладавање вештинама конструктивног решавања конфликата. 

 

14.17. План педагошко-инструктивног рада у школи 

Активности 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Праћење Ко Како 

Израда плана педагошко-

инструктивног рада за шк. год.  

  *         директор, 

педагог  

Руководство план 

Одређивање ментора у складу са 

потребама школе 

 *          Руководство Руководиоци 

стручних већа 

Записник са 

састанака 

Саветодавни и инструктивни рад са 

менторима 

 * * *        педагог Руководство Дневник 

рада 

педагога 

Увезивање са активностима Актива 

за ШРП 

   *        директор, ПП Актив за ШРП Извештај о 

реализацији 

Актива 

Одређивање часова који ће бити 

посећени у току шк. године 

   *         ПП, 

руководиоци 

стручних већа 

Актив за ШРП Записник са 

састанка 

ШРП-а 

Посете одабраним часовима и   * * * * * *    Руководство, Педагошки Записник са 
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педагошко- инструктивни рад са 

наставницима 

ПП, ментори, 

остали 

наставници 

колегијум састанка 

Педагошко-инструктивни рад са 

приправницима уз посету часу 

  * * * * * * *    ПП, ментори Школска 

комисија за 

полагање 

приправничког 

испита 

Извештај о 

полагању 

приправничк

ог испита 

Педагошко-инструктивни рад са 

новим наставницима, наставним 

заменама уз посету часа 

  * * * * * * * *  ПП Педагошки 

колегијум 

Записник са 

састанка 

Педагошко-инструктивни рад са 

сарадницима у настави 

 *  *  *   *   ПП, 

руководилац 

стручног већа 

руководство Записник са 

састанка 

стручног 

већа 

Израда полугодишњег и годишњег  

извештаја о педагошко-

инструктивном раду и 

унапређивању васпитно-образовног 

рада 

     *     * педагог, 

ментори 

Тим за израду 

извештаја 

извештаји 
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14.18. Програм безбедности и здравља на раду 

Овај програм обухвата заједничке активности школе, родитеља и локалне самоуправе, усмерене на развој свести  за спровођење 

и унапређивање безбедности и здравља на раду . У складу са тим школа  планира следеће основне активности: 

 обука   ученика за безбедно обављање практичне наставе (обука ученика о   заштити на раду  од стране наставника и социјалних 

партнера) 

 обука ученика за рад у лабораторији  (обуку држе предметни наставници) 

 редовни санитарни прегледи ученика (за ученике који  праксу обављају у предузећима за производњу, прераду  и промет хране, 

ветерине и фармацеутске производње) 

 редовни стоматолошки прегледи ученика од стране Дома здравља (прегледи се обављају у школској стоматолошкој 

ординацији) 

 редовни општи систематски преглед 

 

14.19. Програм студијске посете 

 

 Наствник може у току школске године да део наставе проведе у одговарајућој средњој школи у иностранству, а на 

основу међународног уговора о размени и мобилности. 

Учесници студијских посета из школа ће своје искуство пренети својим колегама у школи одмах након самих посета, као  и 

локалним партнерима са којима школе сарађују и током стручних састанака, тј. на састанцима педагошког колегијума, наставничког 

већа, стручних већа за област предмета, а на основу  презентације о посетама,  размене наставних материјала и материјала за учење 

које су добили од својих домаћина. 

 

 

14.20. Програм екскурзија 

 

 

Одељенска и стручна већа Пољопривредно-хемијске школе предлажу програм екскурзије, који се доставља Наставничком већу, 

на разматање и доношење. 

Савет родитеља школе даје сагласност на програм екскурзије. 
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Циљ екскурзије је непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и 

привредних достигнућа која су у вези са оба подручја рада школе: пољопривреда, производња и прерада хране и хемија,неметали.  

Задаци екскурзије су: проучавање објекта и феномена у природи; уочавање узрочно-последичних односа у конкретним 

природним и друштвеним условима; развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика; упознавање начина живота 

и рада људи појединих крајева; развијање позитивног односа према: националним, културним и естетским вредностима, спортским 

потребама и навикама, позитивним социјалним односима, као и схватање значаја здравља и здравих стилова живота; подстицање и 

испољавање позитивних емоционалних доживљаја. 

Носиоци припреме, организације и извођења програма екскурзије су директор школе, стручни воћа, одељенски старешина или 

други наставник, који је најмање једну годину изводио наставу у одређеном одељењу и кога одреди директор школе. Стручног вођу 

путовања одређује директор школе. 

Одељењски старешина обезбеђује организационо-техничке услове за извођење путовања и координира остваривање садржаја и 

активности предвиђених програмом екскурзије, стара се о безбедности и понашању ученика. 

Стручни вођа путовања припрема и спроводи програм који се односи на остваривање постављених образовно-васпитних 

циљева и задатака и одговарајућих садржаја. Стручни вођа путовања бира се из реда наставника који остварују наставни план и 

програм. Изузетно, ако се екскурзија организује за највише две групе ученика, стручни вођа  пута може бити и одељенски старешина 

или други наставник. 

 

Услови извођења екскурзије  

Екскурзија се организује и изводи, уз претходну писмену сагласност родитеља, по правилу за најмање 60% ученика истог 

разреда, уколико су створени услови за остваривање циљева и задатака. Изузетно, екскурзија може да се организује ако писмену 

сагласност да најмање 60% ученика истог одељења. 

Извођење екскурзије за ученике истог разреда организује се са истим садржајем, по правилу истовремено. 

Ако нису испуњени наведени услови, директор школе обуставља извођење екскурзије. 

Путни правци, објекти, манифестације, крајеви и предели одређени  су у складу са циљем и задацима путовања. Екскурзија се, 

по правилу, изводи у оквиру државних граница. 

Изузетно, за ученице трећег и четвртог разреда, екскурзија може да се организује у иностранству. 

Екскурзија може да траје: 

- за ученике првог разреда – до три дана 
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- за ученике другог рарзеда – до пет дана 

- за ученике трећег и четвртог разреда – до пет наставних дана. 

Ако се екскурзија организује у време наставних дана, настава се надокнађује за све ученике, у складу са школским календаром 

и годишњим програмом рада. 

 Избор агенције спроводи се у складу са Правилником и измени и допуни Правилника о плану и програму образовања и 

васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама. 

 Школа благовремено расписује оглас за путовање ученика, оглас објављује најмање у једним новинама које имају тираж на 

територији целе Републике Србије, а оглас мора да садржи све путне правце предвиђене програмом, за сваки разред посебно. У огласу 

се наводе сви садржаји који би требало да буду остварени за време путовања ученика. Оглас не садржи факултативне садржаје. 

 Такође у огласу се наводи где и до ког рока туристичке агенције подижу упутство за формирање понуде, ради учешћа на огласу. 

Рок за преузимање упутства не може бити дужи од 10 ни краћи од пет дана од дана објављивања, а за подношење понуда 10 дана од 

истека рока за преузимање упутства. Рок за доношење одлуке о избору туристичке агенције не може бити дужи од 10 дана од дана 

истека рока за подношење понуда. Понуђачи сачињавају понуду на основу упутства. 

 Агенција мора да поседује одговарајућу лиценцу министарства надлежног за послове туризма и да испуњава друге услове 

прописане законом којим се уређује делатност туризма, као и доказе о искуству у ђачком и омладинском туризму.  

 Припрему огласа, упутства и отварање понуда и избор понуђача врши комисија школе коју чине директор и чланови савета 

родитеља одељења за које се организује екскурзија. Комисија доноси одлуку о избору понуђча већином гласова од укупног броја 

чланова.  

Избор најбољег понуђача врши се када се утврди да постоје најмање три понуде које испуњавају све услове предвиђене 

упутством. Уколико овај услов није испуњен оглас ће бити поновљен. 

После избора понуђача, на основу усаглашеног предлога родитеља ученика сваког одељења за које се организује екскурзија, 

Савет родитеља одлучује о висини дневница. Право на дневницу остварује наставник-одељенски старешина, стручни вођа пута, а 

лекар-пратилац, у зависности од програма путовања. Дневнице се обрачунавју у бруто износу и исплаћују у складу са законом, на 

терет родитеља ученика који путују. 

Ради обезбеђења веће сигурности ученика на екскурзији, родитељи чија деца путују могу већином гласова да донесу одлуку на 

родитељском састанку, да осим одељенског старешине, екскурзију прате још највише два наставника који изводе наставу ученицима 

тог одељења. Ови пратиоци остварују право на дневницу на исти начин као и одељенски старешина. 
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Одељенски старешина обавештава родитеље о програму и цени екскурзије, избору агенције, бруто износу дневнице за пратиоце 

и осталим условима путовања. 

Директор школе је дужан да изда путни налог запосленом који путује. Вишедневна путовања уговарају се најмање на бази 

полупансиона. 

Писмене сагласности су саставни део уговора који директор закључује са одабраном агенцијом. 

Уговор који закључују директор школе и агенција, осим основних елемената, треба да садржи следеће елементе: 

- појединачну и укупну цену према броју путника, 

- начин плаћања (број рата), услове задржавања износа гаранције, 

- податке о водичу, здравственој заштити и броју гратиса,  

- врсти, типу и категорији смештаја, 

- броју оброка,  

- врсти и типу превоза. 

Приликом уговарања путовања, директор је обавезан да уговором са агенцијом  

обезбеди потребне услвое за удобан и безбедан превоз ученика у односу на агажовани број аутобуса и расположиви број седишта, 

односно одговарајући број резервација, ако се превоз обавља железницом. 

 Превоз аутобусом не обавља се ноћу, у времену од 22 до 5 часова. 

 Приликом закључивања уговора са агенцијом која организује превоз, директор школе је обавезан да обезбеди да превозник пре 

отпочињања путовања поднесе: 

- записник о извршеном техничком прегледу аутобуса, не старији од пет дана; 

- тахографске улошке за претходна два дана-за вочаче који су ангажовани за превоз ученика. 

Директор је обавезан да организује консултативне разговоре пре извођења 

путовања, што подразумева укљученост свих интересних група у процесу одлучивања и планирања, као и да најкасније у року од 48 

сати пре отпочињања путовања, обавести надлежни орган унутрашњих послова о превознику, месту и времену поласка ученика, броју 

ангажованих аутобуса и пријављених ученика, наставника и другог особља које путује, који ће извршити контролу документације, 

техничке исправности возила предвиђених за превоз, непосредно пре отпочињања путовања. 

 Уколико надлежни орган унутрашњих послова утврди неисправност документације, техничку неисправност возила или било 

који други разлог у погледу психофизичке способности возача, директор или стручни вођа пута обуставиће путовање до отклањања 

утврђених недостатака. 
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 Пре путовања директор сазива заједнички састанак свих ученика који путују и њихових родитеља, коме присуствују и стручни 

вођа пута и одељенске старешине. На састанку се сви учесници упознају са правилима понашања којих су дужни да се придржавају. 

Забрањено је пушење, конзумирање алкохола и опојних средстава за све учеснике путовања. План дежурства ученика и наставника за 

време путовања саставни је део програма екскурзије. Дневне активности утврђене програмом екскурзије морају бити реализоване до 

24 часа. 

 За путовања у земљи дужа од једног дана, неопходно је обезбедити лекара-пратиоца, уколико у местима боравка ученика не 

постоји организована здравствена служба. За путовања ученика у иностранство, обавезно је обезбедити лекара-пратиоца. 

 За путовања дужа од два дана неопходно је да родитељ, односно старатељ достави здравствени лист, који садржи податке о 

здравственом, физичком и психичком стању ученика, а издаје га ординирајући лекар на основу здравственог картона. Тајност података 

из здравственог листа мора бити обезбеђена и о томе се стара директор, одељенски старешина и лекар. 

 После изведеног путовања, стручни вођа путовања и представник туристичке агенције сачињавају забелешку о извођењу 

путовања после чега стручни вођа у року од три дана сачињава извештај, који подноси директору, са оценом о извођу и квалитету 

пружених услуга.  

 Након изведеног путовања ученици попуњавају анкетни лист. 

 Извештај се доставља савету родитеља и наставничком већу ради разматрања, а школском одбору ради разматрања и усвајања. 

Одељенски старешина упознаје родитеље са извештајем на родитељском састанку, а извештај о путовању је саставни део годишњег 

извештаја о раду школе.  

 Уколико се приликом разматрања извештаја о остваривању путовања оцени да предвиђени програм није остварен или да 

туристичка агенција није испоштовала уговорне обавезе, школа је дужна да у року од осам дана, од завршетка путовања, поднесе 

приговор агенцији и да о томе обавести Министарсто просвете и министарство належно за послове туризма. 

Коначна одлука о избору понуђених предлога зависиће од броја пријављених ученика, материјалног стања ученика, понуда 

туристичких агенција и сагласности родитеља ученика. 

 По правилу екскурзије ће се изводити нерадним данима (суботом, недељом). Уколико екскурзија траје више дана, радни дани 

ће се одрађивати суботом, према распореду часова за дане који нису одрађени због извођења екскурзија. Која ће субота бити наставна 

и по којем распореду часова ће се одрађивати,  одлуку ће донети Наставничко веће Школе. 
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14.21. Програм слободних активности 

 

Ради јачања образовно-васпитне делатноси шкое, подстицања индивидуалних склоности и интересовања и правилног 

коришћења слободног времена, школа реализује слободне активности које се спроводе кроз рад у секцијама и ваннаставним 

активностима. У складу са Основама програма васпитног рада у школи се организују слободне активности за које постоје 

интересовања ученика и неопходни кадровско-материјални услови. Зависно од броја заинтересованих ученика и постојећих услова, 

секције (групе и сл.) могу да буду организоване као самосталне, укључене у клубове или друштва школе или комбиноване (на пример: 

литерарно-новинарска, рецитаторско-драмска и сл.).  

При организовању слободних активности поштују се 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. 

За слободне активности ученици се сами опредељују. Зато се на почетку школске године врши увид у интересовања ученика за 

рад у појединим секцијама, односно слободним активностима. На основу добијених резултата анализе успешности у претходној 

години, као и интересовања ученика, затим кадровских и материјалних услова школе, изврши се избор врсте и облика слободних 

активности. 

Слободне активности се организују током читаве школске године у оквиру годишњег фонда часова који је утврђен годишњим 

планом образовно-васпитног рада школе. 

Свака секција има своје чланство, демократски изабрано руководство, правила и програм рада, као и документацију о свом 

раду. Формирају се почетком школске године, уз максималну помоћ и подршку свих школских органа.  

У руководство секције сваке године се бирају нови чланови (број и поступак утврђују се правилима секције). Правила 

(правилник) о раду секције садрже: циљ и задатке секције, облике организовања, методе и средства рада, права и дужности чланова, 

оквирни број састанака, састав и начин избора руководства, начин доношења програма те вођења евиденције и финансијског 

пословања секције и др. Конкретан годишњи програм и календар рада секције се утврђују почетком септембра. О реализацији 

програма и континуираном раду секције брину се њено руководство и стручни водитељ-инструктор, као и одређени школски органи. 
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Инструктори у раду наведених секција (група и др.) наставници су одговарајућих струка, афинитета и способности, али то могу 

да буду и стручни сарадници, нпр. школски библиотекар - библиотечка секција и сл., као и друга подобна и стручна лица изван школе 

(родитељи и други грађани - стручњаци за поједине области, уметници и други афирмисани ствараоци који поседују квалитете 

неопходне за рад са омладином). Зависно од специфичности садржаја рада, у раду секције може бити ангажовано и више инструктора 

(тимски рад стручњака). 

Ученици се не смеју преоптерећивати радом у секцијама (један ученик - члан највише двеју секција). У противном, слободне 

активности губе смисао и разлог свог постојања. Ученик је члан секције онолико дуго колико то сам жели да буде. Ученик има право, 

кад задовољи своја интересовања у једној области да је напусти и пређе у другу. Ученику се не може ускратити учешће у слободним 

активностима због слабог успеха у учењу. Оваквом ученику треба скретати пажњу на његове обавезе у настави и стимулисати га за 

појачан рад и одговорност имајући, при том, у виду да ангажовање у слободним активностима представља снажно средство за рад и 

појачану одговорност, да ствара прилику за афирмацију позитивног у личности. 

Секције и чланови секције који се истичу својим радом и резултатима посебно се стимулишу (похвале, награде и друга 

признања), а водитељи-наставници - морално и материјално  награђују. 

 

14.22. Програм културних активности школе 

 

Културна и јавна делатност школе обухвата широк спектар деловања с циљем подизања угледа и квалитета рада Школе и 

афирмације ученик и наставника. 

 

  Кроз културну и јавну делатност потребно је да школа афирмише своју делатност,  постане културни центар у средини у којој 

се налази и омогући ученицима упознавање јавних, културних и привредних центара града. Школа треба да васпитно-образовне 

резултате учини доступним да би се, у складу са узрастом ученика, обезбедило њихово учешће у друштвено-корисном раду. Поред 

тога треба и родитеље активно укључити у активности школе. 

 

 

Време реализације Активности/теме Начин реализације: Носиоци реализације и 

сарадници 

септембар Свечани пријем првака приредба сви 

септембар Учлањивање деце у библиотеку промоција стручни сарадник-библиотекар 

септембар Акција солидарности  прикупљање пакетића ОС, деца, родитељи 
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септембар Безбедност деце у саобраћају предавање МУП 

октобар сајам књига посетаљ библиотекар, одељенске 

старешине 

октобар  обележавање Дана школе приредба сви 

децембар сајам науке посета наставници предметне наставе 

јануар прослава школске славе приредба сви 

фебруар обележавање Дана државности едукација сви 

април сајам образовања едукација сви 

мај посета позоришту посета позоришту ученички парламент, 

наставници предметне наставе 
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15. Евалуација Школског програма 

 

 

Садржај 
Начин праћења/извори 

података 
Време праћења Носиоци активности 

Реализовање 

школског 

програма 

Увид у дневник рада, 

припрему за час, разговор 

на 

наставничком 

и одељењском већу 

Током школске године, на 

одељењском и наставничком 

већу,сумирање резултата на 

крају 

наставници предметне 

наставе, 

директор 

Остваривање 

циљева и 

задатака 

(школског 

програма) 

Увид у педагошку 

документацију–

дневне,недељне,месечне 

припреме;  

проверазнања 

У току школске године а 

посебно на периодима када се 

прави пресек 

оцењивања(тромесечја),на 

полугодишту и накрају школске 

године 

Наставник предметне 

наставе, директор, 

стручни сарадник-педагог, 

савет родитеља, 

актив за развој 

школског програма 

Методе рада 

Увид у припреме за час; 

посета часу; 

разговор на активу; 

разговор са ученицима 

Током школске године 

Наставници предметне 

наставе, 

наставници сродне 

групе предмета, 

стручни сарадник-педагог, 

директор 
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Наставна 

средства 

Увид и припрему; 

разговор на активима, 

седницама 

разговор са ученицима 

Током школске године;начасу 

Наставници предметне 

наставе, 

наставници сродне 

групе предмета, 

Процена 

корелација 

међу 

предметима 

Присуство на часу; увид у 

планове; разговор на стручним 

активима, 

провера кроз задатке са 

практичном применом занања 

из 

других области 

Током школске године 

Наставници сродних 

предмета тј где 

садржаји корелирају; 

стручни сарадници 

Постигнуће 

ученика 

Увид у дневник; анализа 

оцењености ученика;разговор 

са предметним наставницима; 

организовање 

допунског/додатног 

рада;извештај о успеху 

ученика 

(тромесечја,полугодиште, 

крај);средња оцена; 

тестирање; 

успеси на такмичењима 

На сваком часу; 

током школске године;на крају 

тромесечја,полугодишта/школск

е године 

Наставници предметне 

наставе, 

одељенске  старешине, 

Наставничко веће 

директор, 

стручни сарадници, 

родитељи, 

Савет родитеља, 

Министарство 
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16. Циљеви, садржаји, исходи и начини проверавања исхода/циљева учења 

обавезних и изборних наставних предмета 

II ДЕО  

4.СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ 

 

ПОДРУЧЈЕ РАДА: 

ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ: 

- ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР (181-508) 

- ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР (509-891) 

- ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ (892-1172) 

 

 

 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 181 
 

Образовни профил: ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР  

 Образовни профил: Ветеринарски техничар 

 I разред II разред III разред IV разред 

нед год нед год нед год нед год 

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 

А Oбавезни општеобразовни предмети 

Српски језик и 

књижевност 
3   96    3   96    3   96    3   96    

Страни језик 2   64    2   64    2   64    2   64    

Физичко  васпитање 2   64    2   64    2   64    2   64    

Математика 2   64    2   64    2   64    2   64    

Рачунарство и 

информатика 
 2   64                        

Историја 2   64                         

Латински језик 1   32                         

Физика 2   64                         

Географија 2   64                         

Хемија 2   64    3   96                  

Биологија 2   64    1   32                  

Социологија са правима 

грађана 
                     2   64    

Б Oбавезни стручни предмети 

Анатомија и 

физиологија 
3 2  96 64  30                      

Сточарство са исхраном 2 2  64 64  30                      

Фармакологија        2 1 2 64 32 64 20               

Патологија        2   64   10               

Хигијена и нега 

животиња 
       2 1 2 64 32 64 20               

Епизоотиологија        2 2  64 64  10               

Породиљство               3 2 2 96 64 64 30        

Болести животиња               4 4 5 128 128 180 30 3 2 3 96 64 64 30 

Основи хирургије                      2 3 3 64 96 96 30 

Предузетништво                       2   64   

Професионална пракса       90       90       90        
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Листа изборних предмета 

 

 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

РАЗРЕД 

I II III IV 

Стручни предмети *- обавезно се бира бар у једном разреду 

1. Болести 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 

10. Органска производња у сточарству  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  

 

В Изборни предмети 

Грађанско васпитање 

/верска настава 
1   32    1   32    1   32    1   32    

Изборни предмет *    0    2   64    2   64    2   64    
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A. Обавезни општеобразовни предмети: ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР  (Први разред) 

Наставни предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први  

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

96     

Недељни фонд часова: 3    

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 ,1/2013 - испр. 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/18-др.правилник) 

Циљеви  предмета:   
• Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику; 

• Развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевног (стандардног) језика у усменом и писаном изражавању; 

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

• Оспособљавање за ефикасно комуницирање; 

• Оспособљавање ученика да користе стручну литературу и језичке приручнике; 

• Продубљивање и проширивање знања о српској и светској књижевности; 

• Оспособљавање за интерпретацију књижевних текстова; 

• Унапређивање књижевних знања и читалачких вештина; 

• Упознавање и проучавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у књижевности; 

• Унапређивање знања о сопственој култури и културама других народа; 

• Развијање хуманистичког и књижевног образовања и васпитања на најбољим делима српске и светске културне баштине; 

• Упућивање ученика на истраживачки и критички однос према књижевности; 

• Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности; 

• Развијање трајног интересовања за нова сазнања. 

Задаци:  

 • Овладавање знањима о српском књижевном језику, стицање вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом 

изражавању, приликом учења, образовања и интелектуалног развоја; 

  • Унапређење културе језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, са 

развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура; 

• Упознавање  репрезентативних дела српске књижевне баштине и дела опште књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вредности; 

 • Неговање и развијање читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним књижевним делима из 

историје српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној иистраживачкој улози; 

 • Развијање литерарних афинитета да би ученици пожелели да постану читаоци рафинираног естетског укуса који ће умети да на истраживачки, стваралачки и 

активан начин читају књижевна дела свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;  
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 • Усвајање хуманистичких ставова, уверења и система вредности; 

 • Оспособљавање за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова агресивног и 

асоцијалног понашања и за развијање самосвести и личне одговорности; 

 • Подстицање на саосећање са ближњима и одговорност према другом. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

1. 

Увод у 

проучавање 

књижевног дела 

13 

• Врсте уметности, подела уметности 

• Књижевност као уметност, књижевност и друге 

уметности 

• Историја књижевности, теорија књижевности, 

књижевна критика 

• Лирика као књижевни род: народна лирска песма 

и уметничка лирска песма по избору 

• Епика као књижевни род: епска народна песма 

(предлог "Кнежева вечера"), приповетка по избору 

и роман (предлог Драгослав Михаиловић "Кад су 

цветале тикве") 

• Драма као књижевни род: драма по избору 

• Процена остварености исхода - тест 

Вредновање остварености 

исхода ће бити вршено кроз 

праћење остварености исхода, 

писану и усмену проверу знања 

• 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, сиже, 

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 века 
11 

• Сумерско-вавилонска књижевност: Еп о 

Гилгамешу (анализа одломка) 

• Митови: о Танталу, Сизифу, Нарцису; митови о 

Троји: Парисов суд, Одисеј и Пенелопа, Ахил, 

Едип… 

• Хеленска књижевност: Хомер: Илијада (одломак) 

• Софокле: Антигона 

• Стари и Нови завет (текстови по избору) 

• Процена остварености исхода 

Вредновање остварености 

исхода ће бити вршено кроз 

праћење остварености исхода, 

писану и усмену проверу знања 

• 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 
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• објасни универзалне поруке 

књижевности старог века 

3. 

 

Средњовековна 

књижевност 
11 

• Почеци словенске писмености: Црноризац 

Храбар:  "Слово о писменима" 

• Рад Ћирила и Методија 

• Словенска писма и развој књижевног језика 

• Најстарији споменици јужнословенске културе 

• Свети Сава: "Житије светог Симеона" (одломак) 

• Јефимија: "Похвала кнезу Лазару" 

• Деспот Стефан Лазаревић; "Слово љубве" 

• Процена остварености исхода - тест 

Вредновање остварености 

исхода ће бити вршено кроз 

праћење остварености исхода, 

писану и усмену проверу знања 

• 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 

 

4. 

Народна 

књижевност 
11 

• Врсте народне књижевности 

• Лирска народна песма "Овчар и девојка", "Зао 

господар" (предлог) 

• Епска народна песма "Бановић Страхиња", Марко 

пије уз Рамазан вино", "Бој на Мишару" 

• Лирско-епске песме (по избору) 

• Народна проза (бајка по избору) 

• Кратке народне прозне врсте (избор) 

• Процена остварености исхода 

Вредновање остварености 

исхода ће бити вршено кроз 

праћење остварености исхода, 

писану и усмену проверу знања 

• 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 мотиве, 

фабулу, сиже, композицију и 

поруке у одабраним делима 

• упореди уметничку 

интерпретацију стварности и 

историјске чињенице 

5. 
Хуманизам и 

ренесанса 
9 

• Поетика хуманизма и ренесансе, најзначајнији 

представници 

• Франческо Петрарка: "Канцонијер" (избор сонета) 

• Ђовани Бокачо: "Декамерон" (приповетка по 

избору) или Данте Алигијери: "Пакао" (приказ 

Вредновање остварености 

исхода ће бити вршено кроз 

праћење остварености исхода, 

писану и усмену проверу знања 

• наведе најзначајније 

представнике и њихова дела 

• објасни значење појмова 

хуманизам и ренесанса 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 186 
 

дела, одломак) 

• Вилијам Шекспир: "Ромео и Јулија" 

• Сервантес: "Дон Кихот" (одломак) 

• Процена остварености исхода 

• 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 

6. 
Општи појмови 

о језику 
4 

• Место језика у људском друштву, битна својства 

језика, језик и комуникација 

• Књижевни језик, језичка норма и стандардизација 

• Језички систем и науке које се њиме баве 

• Књижевни језици код Срба до 19. века 

Вредновање остварености 

исхода ће бити вршено кроз 

праћење остварености исхода, 

писану и усмену проверу знања 

• 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 

7. Фонетика 9 

• Фонетика и фонологија 

• Гласови књижевног језика и њихов изговор 

• Гласовне алтернације сугласника (звучних и 

безвучних; с:ш, з:ж, н:м; к, г, х:и, ћ, љ и к, г, х:ц, з, 

с; алтернације ненепчаних са предњонепчаним 

сугласницима), гласовне алтернације самогласника 

(промена о у е, непостојано а, промена сонанта л у 

вокал о), и губљење сугласника са правописним 

решењима 

• Акценатски систем књижевног језика, 

диференцијација у односу на дијалекатско 

окружење 

• Основна правила акцентуације српског 

књижевног језика 

• Процена остварености исхода - тест 

Вредновање остварености 

исхода ће бити вршено кроз 

праћење остварености исхода, 

писану и усмену проверу знања 

• уме да се служи правописом 

• разликује гласовне алтернације 

• влада акценатским гласовним 

системом књижевног (стандардног) 

језика и да га примењује у говору 

8. Правопис 9 

• Главне норме писања великог и малог слова (на 

почетку реченице, наслови и натписи, властита 

имена, имена народа, географски појмови, небеска 

тела, празници, установе и организације, присвојни 

придеви на -ов и -ин, куртоазна употреба великог 

Вредновање остварености 

исхода ће бити вршено кроз 

праћење остварености исхода, 

писану и усмену проверу знања 

• примени знања о гласовним 

алтернацијама у складу са језичком 

нормом 

• примени употребу великог и 

малог слова у складу са језичком 
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*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Грађанско васпитање, Верска настава, Историја 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

слова, вишечлана имена земаља и остала 

вишечлана имена, помоћне речи у именима, називи 

серијских и апстрактних појмова, звања, титуле…) 

• Подела речи на крају реда 

нормом 

• подели речи на крају реда у 

складу са језичком нормом 

10. 
Култура 

изражавања 
19 

• Језичке вежбе 

• Стилске вежбе 

• Врсте функционалних стилова - основне одлике 

• Разговорни функционални стил 

• Књижевноуметнички функционални стил 

• Попуњавање формулара, захтева, уплатница и сл. 

• Школски писмени задаци 4x2+2 

• Домаћи задаци 

Вредновање остварености 

исхода ће бити вршено кроз 

праћење остварености исхода, 

писану и усмену проверу знања 

• опише стања, осећања, 

расположења, изрази ставове, 

донесе закључке у усменом и 

писаном изражавању 

• разликује функционалне стилове 

• препозна и примени одлике 

разговорног и 

књижевноуметничког 

функционалног стила 

• попуњава формуларе, уплатнице, 

захтеве и слично у складу са 

језичком нормом 

Укупан број часова 96          
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ЦИЉ  
ИСХОДИ НА КРАЈУ ПРВОГ РАЗРЕДА 

Ученик ће бити у стању да:  

ПРЕПОРУЧЕНЕ ТЕМЕ 

ОПШТЕ И СТРУЧНЕ 

(80% + 20%)  

КОМУНИКАТИВНЕ 

ФУНКЦИЈЕ  

Разумевање на слух 

Оспособљавање ученика за 

разумевање усменог говора 

- разуме реченице, питања и упутства из свакодневног 

говора (кратка упутства изговорена споро и разговетно) 

- разуме општи садржај краћих, прилагођених текстова 

(рачунајући и стручне) после неколико слушања или уз 

помоћ визуелних ефеката (на упутствима, ознакама, 

етикетама) 

- разуме бројеве (цене, рачуне, тачно време) 

• Свакодневни живот 

(организација времена, 

послова, слободно време) 

• Храна и здравље (навике у 

исхрани, карактеристична јела 

и пића у земљама света) 

• Познати градови и њихове 

знаменитости 

• Спортови и позната спортска 

такмичења 

1. Представљање себе и других 

2. Поздрављање (састајање, 

растанак; формално, неформално, 

специфично по регионима) 

3. Идентификација и именовање 

особа, објеката, боја, бројева итд.) 

4. Давање једноставних упутстава 

и команди 

5. Изражавање молби и 

захвалности 

6. Изражавање извињења 

7. Изражавање потврде и 
Разумевање прочитаног текста - у непознатом тексту препознаје познате речи, изразе и 

реченице (нпр. у огласима, на плакатима) 
• Живот и дела славних људи 

XX века (из света науке, 

Наставни предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 ,1/2013 - испр. 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/18-др.правилник) 

Циљ предмета: 

Развијање сазнајних и интелектуалних способности и стицање позитивног односа према другим културама уз уважавање различитости и усвајање знања и 

умења потребних у комуникацији на страном језику у усменом и писаном облику. 

Задаци:   

-Оспособљавање да  у школској и ван школској свакодневници могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано и сходно ситуацији;  

- Продубљивање и проширивање комуникативне способности и постављање основе да страни језик функционално користе и после завршетка свог образовања 

(током студија, у будућем послу или даљем образовању); 

- Стицање  увида у језичку стварност и оспособљеност да  уоче контрасте и врше поређења у односу на сопсвену стварност; 

- Оспособљавање да се компетентно и самосвесно споразумевају са људима из других земаља, да усвајају норме вербалне и невербалне комуникације у складу 

са специфичностима језика који уче, као и да наставе, у оквиру формалног образовања и самостално, учење другог и трећег страног језика. 
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Оспособљавање ученика за 

разумевање прочитаних текстова  

- разуме општи садржај и смисао краћих текстова 

(саопштења, формулара са подацима о некој особи, 

основне команде на машинама/компјутеру, декларације о 

производима, упутства за употребу и коришћење) 

културе) 

• Медији (штампа, телевизија) 

• Интересантне животне приче 

и догађаји 

• Свет компјутера 

(распрострањеност и примена) 

СТРУЧНЕ ТЕМЕ  

- Основни појмови струке: 

класификација животиња, 

анатомија, физиологија 

- Материјал, средства, лекови и 

препарати у превенцији и 

лечењу болести животиња 

- Инструменти, средства и 

уређаји за узгој и лечење 

животиња 

- Организовање процеса рада у 

домену здравствене заштите 

животиња 

- Прописана ветеринарска 

документација 

- Мере заштите и очувања 

радне и животне средине 

- Праћење новина у области 

здравствене заштите животиња 

- Пословна комуникација на 

страном језику релевантна за 

струку  

   

негирање 

8. Изражавање допадања и 

недопадања 

9. Изражавање физичких 

сензација и потреба 

10. Исказивање просторних и 

временских односа 

11. Давање и тражење 

информација и обавештења 

12. Описивање и упоређивање 

лица и предмета 

13. Изрицање забране и реаговање 

на забрану 

14. Изражавање припадања и 

поседовања 

15. Скретање пажње 

16. Тражење мишљења и 

изражавање слагања и неслагања 

17. Тражење и давање дозволе 

18. Исказивање честитки 

19. Исказивање препоруке 

20. Изражавање хитности и 

обавезности 

21. Исказивање сумње и 

несигурности 

   

Усмена продукција 

Оспособљавање ученика за кратко 

монолошко излагање и за учешће у 

дијалогу на страном језику 

- употребљава једноставне изразе и реченице да би 

представио свакодневне, себи блиске личности, 

активности, ситуације и догађаје 

Писмена продукција 

Оспособљавање ученика за писање 

краћих текстова различитог 

садржаја 

- саставља кратак текст о одговарајућој теми 

- пише кратке поруке релевантне за посао (место, термини 

састанка) 

- пише краћи текст о себи и свом окружењу 

- попуњава формулар где се траже лични подаци 

Интеракција  

Оспособљавање ученика за учешће 

у дијалогу на страном језику и 

размену краћих писаних порука 

- на једноставан начин се споразумева са саговорником 

који говори споро и разговетно 

- поставља једноставна питања у вези са познатим темама 

из живота и струке као и да усмено или писмено одговара 

на иста (бројеви, подаци о количинама, време, датум) 

- напише кратко лично писмо, поруку, разгледницу, 

честитку 

Медијација 

Оспособљавање ученика да 

преводи, сажима и препричава 

садржај краћих усмених и писаних 

текстова 

- На овом нивоу није предвиђена  

Медијска писменост 

Оспособљавање ученика да 

користе медије као изворе 

информација и развијају критичко 

мишљење у вези са њима 

- препознаје и правилно користи основне фонолошке 

(интонација, прозодија, ритам) и морфосинтаксичке 

категорије (именички и глаголски наставци, основни ред 

речи) 

- користи садржаје медијске продукције намењене учењу 

страних језика (штампани медији, аудио/видео записи, 

компакт диск, интернет итд.) 
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ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ  

I. РЕЧЕНИЦА 

Обновити реченичне модел обухваћене програмом за основну школу. 

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

- Таg questions  

- Индиректни говор 

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

б) молбе, захтеви, наредбе 

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

- Yes/Но питања 

- "WH" питања 

- Директна и индиректна питања 

II. ИМЕНИЧКА ГРУПА 

1. Члан 

- Обновити употребу одређеног и неодређеног члана 

- Нулти члан уз градивне и апстрактне именице 

2. Именице 

- Множина именица - обновити 

- Изражавање припадања и својине - саксонски генитив 

- Бројиве и небројиве именице 

3. Заменички облици 

а) Заменице 

- Личне заменице у функцији субјекта и објекта 

- Показне заменице 

- Односне заменице 

б) детерминатори 

- Показни детерминатори  

- Неодређени детерминатори 

- Присвојни детерминатори 

4. Придеви 

- Обновити компарацију придева 

- tоо/nоt…еnоugh/not аs… (аs)/…than 

5. Бројеви 

- Обновити просте и редне бројеве 

6. Кванитификатори 

III ГЛАГОЛСКА ГРУПА 

1. Глаголи  

- Обновити глаголске облике предвиђене програмом за основну школу 
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- Модални глаголи: may cаn, must 

- Пасивне конструкције - садашње време/прошло - thе Simplе present/past (прошло време рецептивно) 

- going tо и трајни презент за планове и намере, going tо и will (за будућа предвиђања)  

-used tо 

2. Прилози, извођење прилога и употреба, прилози вероватноће са may, might  и will 

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

4. Кондиционал први 

*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Српски језик и књижевност, Историја, Биологија, Анатомија и физиологија животиња 
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ИСХОДИ НА КРАЈУ ПРВОГ РАЗРЕДА 

Ученик ће бити у стању да:  

ПРЕПОРУЧЕНЕ ТЕМЕ 

ОПШТЕ И СТРУЧНЕ 

(80% + 20%)  

КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ  

- разуме реченице, питања и упутства из свакодневног 

говора (кратка упутства изговорена споро и разговетно) 

- разуме општи садржај краћих, прилагођених текстова 

(рачунајући и стручне) после неколико слушања или уз 

помоћ визуелних ефеката (на упутствима, ознакама, 

етикетама) 

- разуме бројеве (цене, рачуне, тачно време) 

• Свакодневни живот 

(организација времена, 

послова, слободно време) 

• Храна и здравље (навике у 

исхрани, карактеристична јела 

и пића у земљама света) 

• Познати градови и њихове 

знаменитости 

• Спортови и позната спортска 

такмичења 

1. Представљање себе и других 

2. Поздрављање (састајање, растанак; формално, неформално, 

специфично по регионима) 

3. Идентификација и именовање особа, објеката, боја, бројева итд.) 

4. Давање једноставних упутстава и команди 

5. Изражавање молби и захвалности 

6. Изражавање извињења 

7. Изражавање потврде и негирање 

8. Изражавање допадања и недопадања 

9. Изражавање физичких сензација и потреба 

10. Исказивање просторних и временских односа 

11. Давање и тражење информација и обавештења 

12. Описивање и упоређивање лица и предмета 

- у непознатом тексту препознаје познате речи, изразе и 

реченице (нпр. у огласима, на плакатима) 

- разуме општи садржај и смисао краћих текстова 

• Живот и дела славних људи 

XX века (из света науке, 

културе) 

Наставни предмет: РУСКИ ЈЕЗИК 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 и 1/2013 - испр) 

Циљ  предмета: 
Развијање сазнајних и интелектуалних способности и стицање позитивног односа према другим културама уз уважавање различитости и усвајање знања и 

умења потребних у комуникацији на страном језику у усменом и писаном облику.  

Задаци:   

-Оспособљавање да  у школској и ван школској свакодневници могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано и сходно ситуацији;  

- Продубљивање и проширивање комуникативне способности и постављање основе да страни језик функционално користе и после завршетка свог образовања 

(током студија, у будућем послу или даљем образовању); 

- Стицање  увида у језичку стварност и оспособљеност да  уоче контрасте и врше поређења у односу на сопсвену стварност; 

- Оспособљавање да се компетентно и самосвесно споразумевају са људима из других земаља, да усвајају норме вербалне и невербалне комуникације у складу 

са специфичностима језика који уче, као и да наставе, у оквиру формалног образовања и самостално, учење другог и трећег страног језика 
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(саопштења, формулара са подацима о некој особи, 

основне команде на машинама/компјутеру, декларације о 

производима, упутства за употребу и коришћење) 

• Медији (штампа, телевизија) 

• Интересантне животне приче 

и догађаји 

• Свет компјутера 

(распрострањеност и примена) 

СТРУЧНЕ ТЕМЕ  

- Основни појмови струке: 

класификација животиња, 

анатомија, физиологија 

- Материјал, средства, лекови и 

препарати у превенцији и 

лечењу болести животиња 

- Инструменти, средства и 

уређаји за узгој и лечење 

животиња 

- Организовање процеса рада у 

домену здравствене заштите 

животиња 

- Прописана ветеринарска 

документација 

- Мере заштите и очувања 

радне и животне средине 

- Праћење новина у области 

здравствене заштите животиња 

- Пословна комуникација на 

страном језику релевантна за 

струку  

   

13. Изрицање забране и реаговање на забрану 

14. Изражавање припадања и поседовања 

15. Скретање пажње 

16. Тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања 

17. Тражење и давање дозволе 

18. Исказивање честитки 

19. Исказивање препоруке 

20. Изражавање хитности и обавезности 

21. Исказивање сумње и несигурности 

   

- употребљава једноставне изразе и реченице да би 

представио свакодневне, себи блиске личности, 

активности, ситуације и догађаје 

- саставља кратак текст о одговарајућој теми 

- пише кратке поруке релевантне за посао (место, термини 

састанка) 

- пише краћи текст о себи и свом окружењу 

- попуњава формулар где се траже лични подаци 

- на једноставан начин се споразумева са саговорником 

који говори споро и разговетно 

- поставља једноставна питања у вези са познатим темама 

из живота и струке као и да усмено или писмено одговара 

на иста (бројеви, подаци о количинама, време, датум) 

- напише кратко лично писмо, поруку, разгледницу, 

честитку 

- На овом нивоу није предвиђена  

- препознаје и правилно користи основне фонолошке 

(интонација, прозодија, ритам) и морфосинтаксичке 

категорије (именички и глаголски наставци, основни ред 

речи) 

- користи садржаје медијске продукције намењене учењу 

страних језика (штампани медији, аудио/видео записи, 

компакт диск, интернет итд.) 

 

Реченица  

Однос реченица у сложеној реченици: независно сложене и зависно сложене реченице. Управни и неуправни говор.  

Именице  

Варијанте падежних наставака: локатив једнине на -у; о береге/на берегу, о лесе/ в лесу, о крае/на краю; номинатив множине на -а, -я, -ья, -е: города, учителя, 

деревья, граждане. 
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Именице којима се означавају професије људи, њихова национална и територијална припадност. Промена именица на: -ия, -ие, -мя. 

Именице плуралиа тантум (рецептивно). 

Обнављање и систематизација основних именичких промена. 

Заменице 

Обнављање и систематизација заменица обрађених у основној школи: личне, упитне (кто, что, какой, какое, какие). 

Одричне заменице: никто, ничто, никакой, ничей, и неодређене заменице: кто-то, кто-нибудь, некорый, несколко обрађивати као лексику. 

Придеви 

Промена придева 

Поређење придева типа: страший, младаший; прост облик суперлатива: ближайший, простейший, худишй. 

Рекција придева: уочавање разлика између руског и матерњег језика (больной чем, готовый к чему, способный к чему и сл). 

Бројеви 

Принципи промена основних бројева: 1, 2, 3, 4, 5 - 20 и 30, 40, 90, 100 (остале бројеве обрадити као лексику), њихова употреба у најчешћим структурама за исказивање времена с 

предлозима: с - до, с - по, от - до, к и др. Исказивање времена по сату у разговорном и службеном стилу. 

Глаголи 

Најчешће алтернације основе у презенту и простом и будућем времену. Творбс вида помоћу префикса, суфикса и основе. 

Глаголи кретања: кретање у одређеном правцу, неодређено кретање и кретање једном у оба правца: активирање до сада не обрађених глагола 

кретања (идти - ходить, ехать - ездить, бегать - бежать, плыть - плавать, лететь - летать, нести - носить, вести - водить, везти - возить). 

Рекција глагола: уочавање разлика између руског и матерњег језика (благодарить кого за что, пожертвовать кем - чем, напоминать о ком и сл). 

Прилози 

Прилози и прилошке одредбе за место, време, начин и количину. Поређење прилога. 

Предлози 

Најфреквентнији предлози чија се употреба разликује у односу на матерњи језик (для с генитивом, из-за с генитивом у одредби одвајања од места 

и узрока, из-под с генитивом у одредби одвајања од места, к с дативом у временској одредби, по с дативом у атрибутској, просторној и узрочној 

одредби исл). 

Везници 

Најфреквентнији прости везници у независно сложеним и зависно сложеним реченицама (а, да, и, но, или, если, пока, потому, так как, перед тем 

как и сл). 

Реченични модели 

Субјекатско - предикатски односи 

Реченице са именским предикатом 

1) копуле: быть, стать, являться  

Его отец был врачом, а он станет инженером. 

Это утверждение является спорным. 

2) отсуство копуле  
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Его брат токарь по металлу. 

Она сегодня весёлая. 

Он сильнее всех. 

Објекатски односи  

1) директним објектом 

Мы купили новый учбеник. 

Я не получил ответа. 

2) индиректним објектом  

Он их побдагодарил за помощь. 

Эта фотография напоминает о прошлом. 

3) Зависном реченицом  

Брат в писмьме сообщает, что он летом приедет к нам. 

Временски односи  

Реченице с одредбом 

1) изражене прилогом 

Я пришёл раншьше тебя. 

2) изражене зависним падежом 

Они вернулись к вечеру (к трём часам). 

Я сегдона работал с пяти до семи часов. 

Начински односи 

Реченице са одредбом израженом прилогом 

Он хорошо говорит по-русски. 

Он пишет более красиво, чем ты. 

Она поёт красивее всех. 

Узрочни односи  

Реченице са одредбом израженом зависним падежом. 

Он не приехал в срок по болезни. 

Атрибутивни односи 

Реченице с атрибутом 

1) у суперлативу 

А.С. Пушкин является величайшим русским поэтом. 

2) у зависном падежу  

Я забыл тетрадь по русскому языку. 

*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Српски језики књижевност, Историја, Биологија, Анатомија и физиологија животиња 
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Наставни предмет: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране  

Разред: Први 

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 ,1/2013 - испр. 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/18-др.правилник) 

Циљеви предмета  
Општи циљ предмета: Циљ физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностимау повезаностима са осталим васпито - 

образовним подручјима допринесе интегралном развоју личности ученика (конгитивном, 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); развој и усавршавање моторичкоих способности и 

теоријских знања неопходних самостални рад на њима; стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово усвајање; проширивање 

и продубљавање интересовања који 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. 

 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама Вредновање остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

1. 

• Здравствена 

култура и физичка 

активност, као 

основа за 

реализовање 

постављених 

циљева и исхода 

6 

• Вежбе обликовања (јачања, лабављење 

и растезање); 

• Вежбе из корективне гимнастике; 

• Провера стања моторичких и 

функционалних способности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичком васпитању - 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа 

у спортским играма 

• 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; 

2. • Развој моторичких 2 • Вежбе снаге без и са малим теговима Праћење напретка ученика у • Именује моторичке способности 
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 и функционалних 

способности човека, 

као основа за 

реализовање 

постављених 

циљева и исхода 

(до 4 кг); 

• Трчање на 60 м и 100 м; 

• Трчање на 800 м ученице и 1000 м 

ученици; 

• Вежбе растезања (број понављања и 

издржај у крајњем положају), 

• Полигони спретности и окретности и 

спортске игре; 

• Аеробик; 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичком васпитању - 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа 

у спортским играма 

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; 

3. 

 

• Усвајање знања, 

умења и вештина из 

спортских грана и 

дисциплина као 

основа за 

реализовање 

постављених 

циљева и исхода 

• Атлетика; 

12 

• АТЛЕТИКА У свим атлетским 

дисциплинама треба радити на развијању 

основних моторичких особина за дату 

дисциплину;  

Трчања: 

Усавршавање технике трчања на кратке и 

средње стазе: 

- 100 м ученици и ученице; 

- 800 м ученици и ученице; 

- штафета 4 x 100 м ученици и ученице  

Вежбање технике трчања на средњим 

стазама умереним интензитетом и 

различитим темпом у трајању од 5 до 10 

мин. 

Крос: јесењи и пролећни 

- 800 м ученице, 

- 1000 м ученици. 

Скокови:  

Скок удаљ корачном техником. 

Скок увис леђном техником. 

Бацања: 

Бацање кугле, једна од рационалних 

техника (ученице 4 кг, ученици 5 кг). 

Спровести такмичења у одељењу, на 

резултат, у свим реализованим атлетским 

дисциплинама. 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичком васпитању - 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа 

у спортским играма 

• Кратко описати основне 

карактеристике и правила спортске 

гране атлетике, гимнастике и 

спортске гране - дисциплина које се 

уче. 

• Демонстрирати - вежбе и технике 

атлетских дисциплина и вежби на 

справама и тлу које се уче 

(поседовати вештину) 

• Детаљније описати правила 

спортске гране за коју показује 

посебан интерес, за коју школа има 

услове. 

• Објаснити због којих је 

карактеристика физичког васпитања 

важно да активно учествује у 

процесу наставе и да самостално 

спроводи одређен програм физичке и 

спортске активности. 

• Ученик ће желети да се бави 

физичким, односно спортским 

активностима пошто ће сагледати 

(детектовати) позитивне 

карактеристике физичке и спортске 

активности и њихове позитивне 

утицаје на здравље, дружење и добро 

расположење. 

• Сагледати негативне утицаје 

савременог начина живота (пушење, 
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дрога, насиље, деликвентно 

понашање) и свестан је да физичким, 

односно спортским активностима 

могуће је предупредити негативне 

утицаје 

• Путем физичких односно 

спортских активности комуницирати 

са својим друговима и уживати у 

дружењу и контактима. 

4. 

• Спортска 

гимнастика: (Вежбе 

на справама и тлу) 

   

   

12 

• СПОРТСКА ГИМНАСТИКА: ВЕЖБЕ 

НА СПРАВАМА И ТЛУ 

Напомена: 

- Наставник олакшава, односно отежава 

програм на основу моторичких 

способности и претходно стечених умења 

ученика. 

1. Вежбе на тлу 

За ученике и ученице: 

- из упора за рукама, зибом, провлак 

згрчено напред до упора пред рукама 

(опружено); 

- колут напред и спојено усправно до ваге 

претклоном и заножењем, издржај 

- премет странце упором у "бољу" страну 

и спојено, премет странце у "слабију" 

страну 

- за напредни ниво премет напред упором 

2. Прескок 

За ученике коњ у ширину висине 120 цм; 

за ученице 110 цм: 

- згрчка; 

- разношка 

- за напредни ниво: склонка и прескоци 

са заножењем 

3.Кругови 

За ученике /доскочни кругови/: 

- њих, зањихом саскок, уз помоћ. 

4. Разбој 

За ученике /паралелни разбој/: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичком васпитању - 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа 

у спортским играма 

• Довести у везу свакодневни живот 

и способност за учење и практичан 

рад са физичким, односно спортским 

активностима и правилном 

исхраном. 

• Објаснити да покрет и кретање, без 

обзира на то којој врсти физичке, 

односно спортске активности 

припадају, имају своју естетску 

компоненту (лепота извођења, 

лепота доживљаја). 

• Ученик ужива у извођењу покрета 

и кретања. 

• Ученик наводи основне олимпијске 

принципе и примењује их на 

школским спортским такмичењима и 

у слободном времену. 

• Препознаје нетолерантно 

понашање својих другова и реагује 

на њега, шири дух пријатељства, 

истрајан је у својим активностима. 

• Има правилан однос према 

окружењу у којем вежба, рекреира се 

и бави се спортом. 
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- из упора седећег разножно пред рукама, 

прехватом напред и дизањем склоњено 

став на раменима, спуст назад у упор 

седећи разножно, прехват рукама иза 

бутина, сножити и зањихом саскок.  

За ученице /двовисински разбој, једна 

притка, вратило/: 

- вис на в/п лицем према н/п: клим, 

премах згрчено једном ногом до виса 

лежећег на н/п, прехват (може 

разноручно) на н/п до упора јашућег; 

премах одножно 16предножном (уназад) 

до упора предњег; замахом уназад 

(зањихом) саскок пруженим телом; 

- једна притка: наскок у предњи, премах 

одножно једном ногом до упора јашућег; 

премах одножно заножном до упора 

стражњег; саскок саседом (замахом 

ногама унапред). 

5. Вратило 

За ученике /доскочно вратило/ 

- из мирног виса узмак до упора, замахом 

ногама уназад (зањихом) саскок увито 

6. Греда 

За ученице /висока греда/: 

- залетом и суножним одскоком наскок у 

упор чучећи; окрет за 90° усправ у успон, 

окрет за 180°, лагано трчање на прстима, 

скок са променом ногу, кораци у успону 

до краја греде; саскок згрчено (бочно у 

односу на греду). 

7. Коњ са хватаљкама  

За ученике: 

- из упора пред рукама, коло заножно 

левом, коло заножно десном.  

Школско такмичење (одељење, школа): 

актив наставника физичког васпитања 

бира справе на којима ће се ученици 

такмичити. 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 200 
 

* Корелација са другим предметима: Сваки од образовних профила има карактеристике везане за обављање конкретних стручних послова, који захтевају 

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

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

програмирају се посебни садржаји, којима се обезбеђује превенција.  

 Биологија, Физика., Екологија, Хемија, Ликовна култура, Музичка култура  

 

 

За напредније ученике: састави из 

система школских спортских такмичења 

и учешће на вишим нивоима школских 

такмичења.  

Минимални образовни захтеви: 

За ученике: наставни садржаји из 

програма вежби на тлу, прескока, једне 

справе у упору и једне справе у вису; 

За ученице: наставни садржаји из 

програма вежби на тлу, прескока, греде и 

двовисинског разбоја. 

5. 
• Спортска игра (по 

избору) 
12 

• СПОРТСКА ИГРА (по избору) 

- Понављање и учвршћивање раније 

обучаваних елемената игре. 

- Даље проширивање и продубљавање 

техничко-тактичке припремљености 

ученика у складу са изборним програмом 

за дату игру. На основу претходних 

умења у техници и тактици наставник 

планира конкретне садржаје из спортске 

игре. 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичком васпитању - 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа 

у спортским играма 

 

6. 

• Физичка, односно 

спортска активност: 

у складу са 

могућностима 

школе 

10 

• Актив наставника, према програму који 

сам доноси (из програма трећег разреда 

(програм по избору ученика) у складу са 

могућностима школе, организује наставу 

за коју ученици покажу посебно 

интересовање 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичком васпитању - 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа 

у спортским играма 

 

Укупан број часова    64  
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Наставни предмет: МАТЕМАТИКА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 ,1/2013 - испр. 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/18-др.правилник) 

Циљеви предмета:  
- 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; 

- 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. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1.  Реални бројеви 9 

Преглед природних, целих и рационалних 

бројева 

Ирационални бројеви, скуп реалних 

бројева 

НЗД и НЗС природних бројева 

Операције са разломцима и децималним 

бројевима 

Израчунавање вредности једноставног 

рационалног израза, операције у скупу R 

Апсолутна вредност броја, прибижан 

број, грешка 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. усмену проверу 

знања 

2. писмену провера 

знања 

3. тестове знања 

• разликује основне подскупове скупа реалних 

бројева (N, Z, Q, I) и уочава релације N Z R, 

I R 

• 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 
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Заокруживање бројева и операције са 

њима 

Реални бројеви- контролна вежба 

• заокружује број на одређени број децимала 

• одреди апсолутну и релативну грешку 

 

2. 

Пропорционалност 

величина 
10 

Размера и пропорција, директна и 

обрнута 

Прост и сложен сразмерни рачун 

Рачун поделе 

Рачун мешања 

Процентни и пормилни рачун 

Пропорционалност – контролна вежба 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- усмену проверу знања 

-  писмену провера 

знања 

- тестове знања 

• 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 величне , да је примени у 

решавању једноставних проблема и. прикаже 

графички 

• решава проблем који се односи на мешање две 

компоненте 

• одреди непознату главницу, проценат или 

процентни износ  

3. 

 

Рационални 

алгебарски изрази 
13 

Операције са полиномима 

Растављање полинома на чиниоце 

НЗД и НЗС полинома 

Сабирање и одузимање алгебарских 

израза 

Множење и дељење алгебарских 

разломака 

Трансформације рационалних 

алгебарских израза 

Рационални алгебарских израза 

Рационални алгебарски изрази- 

контролна вежба 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- усмену проверу знања 

-  писмену провера 

знања 

- тестове знања 

• 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 

4. Геометрија 11 

Увод у геометрију 

Углови- међусобни однос и врсте, углови 

са паралелним крацима 

Троугао- углови троугла и њихов 

међусобни однос 

Углови, троугао, углови троугла, 

симетрала дужи и угла и њихова 

конструкција 

Значајне тачке троугла(тежиште, 

ортоцентар, средња линија)- дефиниција и 

конструкција и основне релације у ЈКР, тј. 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- усмену проверу знања 

-  писмену провера 

знања 

- тестове знања 

• 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 
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ЈКС троуглу 

Конструкција елемената троугла- ЦОК, 

ЦУК, h 

Четвороугао- врсте и особине 

Размера и пропорционалност дужи. 

Талесова теорема 

Примена Талесове теореме, подела дужи на 

једнаке делове 

Геометрија- контролна вежба 

израчунавање непознатог угла у једноставнијим 

задацима 

• дефинише појам симетрала дужи и 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  

5. 

Линеарне 

једначине и 

неједначине. 

Линеарне функције 

и системи 

13 

Линеарне једначине 

Решавање линеарних ј-на са једном 

непознатом 

Примена лин. ј-на 

Ј-не које се своде на линеарне ј-не 

Линеарна функција 

Линеарне неједначине 

Системи лин. ј-на 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- усмену проверу знања 

-  писмену провера 

знања 

- тестове знања 

• дефинише појам линеарне једначине 

• реши линеарну једначину 

• примени линеарну једначину на решавање 

проблема 

• решава једначине које се своде 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 

6. 
Писмени задаци са 

исправкама 
8 

Писмени задаци 

Исправак писменог задатка 
Индивидуални рад 
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*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Физика,  Хемија 

 

Укупан број часова 
64 
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Наставни предмет: Рачунарство и информатика 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теорија Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

 64   

Недељни фонд часова:  2   

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама: ''Службени гласник СРС-Просветни 

гласник'', бр. 6/90 и ''Сл. гласник РС - Просветни гласник'', бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 

6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр. 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018). 

Циљ  наставе предмета:  

1. Упознавање са значајем информатичке компетентности и дигиталне писмености за живот у савременом друштву 

2. Упознавање ученика са основним постулатима информатике; 

3. Оспособљавање ученика за коришћење основних могућности оперативних система и система датотека 

4. Упознавање основних принципа функционисања локалних мрежа и оспособљавање за коришћење мрежних ресурса; 

5. Упознавање основних принципа функционисања интернета и оспособљавање за коришћење његових најпопуларнијих сервиса 

6. Оспособљавање ученика да користе различите изворе информација и имају критички однос према њима, да баратају информацијама, да одвајају битно од 

небитног, да процењују исправност извора и употребе их на ефикасан начин 

7. Оспособљавање ученика за тумачење и разликовање података и информација кроз табеларно, графичко, текстуално приказивање, проналажење примене, 

повезивање са претходним знањем из других предмета 

8. Оспособљавање ученика да одаберу и примене најприкладнију технологију сходно задатку, области у којој је примењују или проблему који решавају 

9. Оспособљавање за одговорну примену препорука заштите здравља, безбедности, личне и приватности других у свакодневном раду у дигиталном окружењу 

10. Развијање свести о важности етичког коришћења информација и технологије 

11. Оспособљавање за коришћење рачунара у другим предметним областима; 

12. Развијање интересовања за стицање потребних знања и развој вештина које би ученици употребили за даље образовање и напредовање 

Задаци: да ученици: 

– развију свест о неопходности коришћења рачунара у свакодневном животу и раду и значају информатике за функционисање и развој друштва; 

– примене стечена знања и вештине у стицању конкретног образовања за будуће занимање; 

– јачају способност за прецизно и концизно дефинисање проблема; упознају се са алгоритамским начином решавања проблема и основним алгоритмима; 

– стекну знања потребна за подешавање параметара оперативног система на нивоу корисничког интерфејса, коришћење могућности оперативних система и 

система датотека конкретног оперативног система; 

– овладају коришћењем програма за обраду текста и табеларних података и креирање докумената у коме су интегрисани текст, слика и табела; 

– упознају начине израде презентација и оспособе се за израду једноставнијих презентација; 

– разумеју принципе функционисања интернета, локалних мрежа и оспособе се за коришћење мрежних ресурса, интернет сервиса и система за електронско 
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учење; 

– унапреде способности за брзо, ефикасно и рационално проналажење информација коришћењем рачунара, као и њихово критичко анализирање и преношење; 

– развију прецизност, рационалност и креативност у раду са рачунаром; 

– на адекватан начин користе предности рачунара и друштвених мрежа у удруживању са другима и покретању акција чији је циљ ширење корисних 

информација или пружање помоћи и подршке онима којима је то потребно; 

– изграде правилне ставове према коришћењу рачунара, без злоупотребе и претеривања које угрожава њихово физичко и ментално здравље; 

– упознају савремена ергономска решења која олакшавају употребу рачунара и изграде спремност за праћење нових решења у области информатичке 

технологије; 

– развијају способности да стечена знања примењују за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневном животу. 

Редни 

бр. 
Назив теме Бр. часова Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. 

Основе 

рачунарске  

технике 

10 

Информација и информатика. Кодирање 

информација коришћењем бинарног бројевног 

система. Представљање разних типова 

информација (текстуалне, графичке, звучне). 

Кодирање карактера, кодне схеме. Јединице за 

мерење количине информација. Значај и 

примена рачунара. Карактеристике 

информационог друштва. Утицај рачунара на 

здравље. Структура и принцип рада рачунара. 

Врсте меморије рачунара. Процесор. Матична 

плоча. Магистрала. Улазно-излазни уређаји. 

Утицај компоненти на перформансе рачунара. 

Софтвер, појам и улога у PC. Врсте софтвера. 

Намена сваке врсте софтвера   

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестови знања 

- активност на часу 

• Објасни значење појмова податак, 

информација и информатика 

• Разликује појмове бит и бајт 

• Наведе јединице за мерење количине 

података 

• Претвара меру количине података из једне 

мерне јединице у другу 

• Објасни основне карактеристике 

информационог друштва 

• Наведе опасности и мере заштите здравља од 

претеране и неправилне употребе рачунара  

• Препозна компоненте из којих се састоји 

рачунар и објасни њихову функционалност 

• Објасни намену оперативно и спољашње 

меморије у рачунарском систему 

• Наброји врсте спољашњих меморија и 

објасни њихове карактеристике 

• Објасни сврху софтвера у рачунарском 

систему 

• Наброји врсте софтвера и објасни њихову  

2. 

Рад у 

оперативном 

систему 

6 

Подешавање радног окружења. Концепти 

организације докумената и фасцикли. Типови 

датотека. Претрага садржаја по различитим 

критеријумима. Манипулација садржајима на 

диску. Инсталација корисничког софтвера. 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестови 

практичних 

• Објасни сврху (намену) оперативног система 

• Наброји оперативне системе који се данас 

користе на различитим дигиталним уређајима 

• Изврши основна подешавања радног 

окружења ОС 

• Разликује типове датотека 
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вештина 

- активност на часу 

• Хијерархијски организује фасцикле и 

управља фасциклама и документима (Копира, 

премешта и брише документе и фасцикле) 

• Врши претрагу садржаја по различитим 

критеријумима 

• Разуме потребу за инсталирањем новог 

софтвера 

• Врши компресију и декомпресију фасцикли и 

докумената  

3. Примена ИКТ-а 38 

Интерфејс текст процесора. Једноставнија 

подешавања интерфејса. Правила слепог 

куцања. Операције са документима (креирање, 

отварање, премештање од једног до другог 

отвореног документа, чување, затварање). 

Едитовање текста. Премештање садржаја 

између више отворених докумената. Уметање 

у текст: специјалних симбола, датума и 

времена, слика, текстуалних ефеката. 

Проналажење и замена задатог текста. 

Уметање и позиционирање нетекстуалних 

објеката. Уметање табеле у текст. Логичко 

структуирање текста (наслови, параграфи, 

слике табеле). Форматирање текста (страница, 

ред, маргине, проред). Форматирање текста. 

Исправљање грешака. Нумерација страница. 

Израда стилова. Коришћење готових шаблона 

и израда сопствених шаблона. Писање 

математичких формула. Генерисање садржаја 

и индекса појмова. Штампање докумената. 

Индивидуални и сараднички рад над 

документима уз коришћење текст процесора у 

облацима. 

Подешавање радног окружења програма за 

израду мултимедијалне презентације. Рад са 

документима. Додавање и манипулација 

 

- тестови 

практичних 

вештина 

- активност на часу 

- праћење 

индивидуалних или 

групних пројеката 

• Одабере и примењује одговарајућу 

технологију (алате и сервисе) за реализацију 

конкретног задатка 

• креира дигиталне продукте, поново их 

користи, ревидира и проналази нову намену 

• користи технологију за прикупљање, анализу, 

вредновање и представљање података и 

информација 

• припреми и изведе аутоматизовану 

аналитичку обраду података коришћењем 

табеларних и графичких приказа  
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страницама, слајдовима или фрејмовима. 

Основна правила и смернице за израду 

презентације (количина текста и објеката, 

величина и врста слова, дизајн,...). 

Форматирање текста. Додавање објеката 

(слика, звука, филма,...). Избор позадине или 

дизајна-тема. Ефекти анимације (врсте, 

подешавање параметара, анимационе шеме). 

Прелаз између слајдова или фрејмова. 

Интерактивна презентација (хиперлинкови и 

дугмад). Штампање презентације. 

Подешавање презентације за јавно 

приказивање. Сараднички рад при изради 

презентације. Наступ презентера (држање 

тела, вербална и невербална комуникација, 

савладавање треме). 

Подешавање радног окружења програма за 

табеларна прорачунавања. Рад са 

документима. Уношење података 

(појединачно и аутоматско попуњавање). 

Измена типа и садржаја ћелија. Сортирање и 

филтрирање. Подешавање димензија, 

премештање, фиксирање и сакривање редова и 

колона. Додавање и манипулација радним 

листовима. Уношење формула са основним 

аритметичким операцијама. Референце ћелија. 

Функције за сабирање, средњу вредност, 

најмању, највећу, пребројавање, 

заокруживање. Логичке функције. Копирање 

формула. Форматирање ћелија. Типови 

графикона, приказивање података из табеле. 

Подешавање изгледа странице документа за 

штампање (оријентација папира, величина, 

маргине, прелом стране, уређивање заглавља и 
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подножја, аутоматска нумерација страна). 

Преглед пре штампе, аутоматско штампање 

заглавља колона, штампање опсега ћелија, 

целог радног листа, целог документа, 

графикона, одређивање броја копија. 

 

 

 

 

4. 

Рачунарске 

мреже, 

интернет и 

електронска 

комуникација 

10 

Сервиси Интернета: World Wide Web, FTP, 

електронска пошта, веб-форуми. Веб-читачи. 

Претраживачи.  Интернет мапе. Виртуелни 

телефон. Друштвене мреже и њихово 

коришћење. Електронска трговина, 

електронско банкарство, учење на даљину.  

Право и етика на Интернету. Локалне мреже. 

Повезивање чворова мреже. Рачунари-сервери 

и рачунари-клијенти. Интернет провајдери и 

њихове мреже. Технологије приступа 

интернету. Глобална мрежа (Интернет). 

Интернет протокол. IP шема адресирања. 

Рутер и рутирање. Организација домена и 

доменских имена. Систем доменских имена 

DNS. Формирање локалне мреже. Дељење 

ресурса локалне мреже. Навигација кроз 

локалну мрежу. Повезивање локалне мреже са 

глобалном мрежом (интернетом). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- праћење 

остварености 

исхода 

- електронски 

тестови 

- активност на часу 

• Приступа садржајима на интернету, 

претражује интернет и преузима жељене 

садржаје 

• Користи електронску пошту 

• Користи интернет мапе, виртуелни телефон и 

сличне веб-сервисе 

• Објасни појмове електронска трговина и 

електронско банкарство 

• Објасни како функционише учење на даљину 

• Освести важност поштовања правних и 

етичких норми при коришћењу интернета 

• Објасни предности умрежавања 

• Наведе могуће структуре локалне мреже и 

уређаје који се користе за умрежавање 

• Користи ресурсе локалне мреже 

• Објасни у чему је разлика између рачунара-

сервера и рачунара-клијената 

• Објасни чему служи рутер и шта је рутирање 

• Објасни који посао обављају интернет-

провајдери 

• Наведе начине приступа интернету 

• Објасни разлику између локалне и глобалне 

мреже 

• Објасни принципе функционисања интернета 

• Објасни појам и сврху интернет протоколи 

• Објасни зашто постоји систем доменских 

имена  

• процени квалитет информација са којима се 

сусреће 

• препозна прихватљиво / неприхватљиво 

понашање у оквиру дигиталне комуникације; 
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*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Српски језик и књижевност, Енглески језик, Математика, Стручни предмети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• пријави непримерене дигиталне садржаје или 

нежељене контакте и потражи помоћ 

• препозна знаке зависности од технологије и 

правовремено реагује 

• води рачуна о онлајн идентитету и 

приватности;  

Укупан број часова            64    
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Наставни предмет: ИСТОРИЈА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 и 1/2013 – испр, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник.) 

Циљеви предмета:  
- 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  (истраживачких  вештина,  критичког  и  креативног  

мишљења,  способности изражавања  и  образлагања  сопствених  ставова,  разумевања  мултикултуралности,  развијање толеранције  и  културе  аргументованог  

дијалога). 

Задаци: 
- Стицање и проширивање  знања  о  националној  и  општој  историји  (политичкој,  економској, друштвеној,  културној...);  

- Разумевање  узрока  и  последица  историјских  догађаја,  појава  и процеса,  и  улогу  истакнутих личности  у  развоју  људског друштва;  

- Развијање  свести о повезаности појава из прошлости са појавама из садашњости;   

- Развијање свести  да  национална  историја  представља  саставни  део  регионалне,  европске  и глобалне  историје;  

- Развијање  истраживачког  духа  и  критичког  односа  према  прошлости  самосталном  анализом различитих  историјских  извора  и  литературе  и  

проналажењем  и  систематизовањем  стечених информација;  

- Оспособљавање  за  проналажење,  прикупљање  и  коришћење  информација  датих  у различитим  симболичким  модалитетима  (историјске  карте,  графикони,  

табеле...)  и  њихово повезивање  са претходним историјским знањем;  

- Оспособљавање  да  препознају  различита тумачења истих историјских догађаја;  

- Повезивање  стечених знања и вештина са  садржајима  сродних  наставних предмета: 

- Оспособљаање  за  примену  стечених  знања  и  практичних  вештина  у  свакодневном животу;  

- Унапређивање  вештине  неопходне  за  индивидуални  и  тимски  рад  (комуникативност, образлагање сопствених ставова, аргументовани дијалог...); 

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

- Развијање свести о квалитету стеченог знања и потреби сталног усавршавања.  
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Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

1. 
Српска држава и 

државност 
32 

• Српска државност у средњем веку. 

• Српски народ и његови суседи у средњем веку. 

• Положај Срба под османском, хабзбуршком и млетачком 

влашћу (XVI-XVIII век). 

• Српска револуција 1804-1835. и њено место у контексту 

европских збивања. 

• Развој државних институција. 

• Развој уставности. 

• Улога модерних династија (Карађорђевићи, Обреновићи, 

Петровићи) у развоју српске државности. 

• Ратови Србије и Црне Горе за независност 1876-1878. 

• Формирање модерног политичког система и настанак 

странака (радикалне, либералне и напредњачке). 

• Положај Срба под османском и хабзбуршком влашћу у XIX и 

почетком XX века. 

• Србија и Црна Гора у Балканским ратовима и Првом 

светском рату. 

• Најзначајније личности (вожд Карађорђе Петровић, кнез 

Милош Обреновић, прота Матеја Ненадовић, митрополит 

Стефан Стратимировић, Димитрије Давидовић, Тома Вучић 

Перишић, Илија Гарашанин, кнез Александар Карађорђевић, 

кнез Михаило Обреновић, Владимир Јовановић, Светозар 

Милетић, краљ Милан Обреновић, владика Петар И Петровић, 

владика Петар II Петровић, књаз Данило Петровић, књаз 

Никола Петровић, Лука Вукаловић, Јован Ристић, Стојан 

Новаковић, Никола Пашић, краљ Александар Обреновић, краљ 

Петар И Карађорђевић, престолонаследник Александар 

Карађорђевић, Радомир Путник, Степа Степановић, Живојин 

Мишић, Петар Бојовић, Јанко Вукотић...). 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

•праћење 

остварености 

исхода 

• тестове знања 

• препозна различите историјске 

садржаје (личности, догађаје, 

појаве и процесе) и доведе их у 

везу са одговарајућом 

временском одредницом и 

историјским периодом; 

• разликује периоде у којима је 

постојала, престала да постоји и 

поново настала српска држава; 

• наведе и упореди одлике српске 

државности у средњем и новом 

веку; 

• уочи утицај европских 

револуционарних збивања на 

развој српске националне и 

државне идеје; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Српски народ у 

југословенској 

држави 

14 

• Југословенска идеја и конституисање државе. 

• Одлике политичког система у југословенској краљевини 

(политичке борбе, Видовдански и Октроисани устав, лични 

режим краља Александра, стварање Бановине Хрватске и 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

• образложи најважније мотиве и 

узроке стварање југословенске 

државе; 

• уочи значај настанка 
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отварање српског питања). 

• Априлски рат и последице пораза, геноцид над Србима у 

НДХ. 

• Отпор, устанак и грађански рат. 

• Биланс рата и допринос Југославије победи антифашистичке 

коалиције. 

• Проглашење републике и изградња новог државног и 

друштвеног уређења. 

• Сукоб Југославије и социјалистичких земаља - резолуција 

Информбироа, Голи оток. 

• Југославија између истока и запада. 

• Разбијање и распад Југославије - пораз Југославије као идеје, 

политичког пројекта и друштвеног система, велике силе и 

југословенска криза, ратови у Словенији, Хрватској, Босни и 

Херцеговини, настанак нових држава, сукоби на Косову и 

Метохији и НАТО интервенција 1999, Косовско питање, 

раздвајање Србије и Црне Горе. 

• Најзначајније личности (краљ Александар И Карађорђевић, 

Никола Пашић, Стјепан Радић, Љуба Давидовић, Светозар 

Прибићевић, Антон Корошец, Милан Стојадиновић, Влатко 

Мачек, кнез Павле Карађорђевић, краљ Петар II Карађорђевић, 

генерал Драгољуб Михаиловић, генерал Милан Недић, Анте 

Павелић, Јосип Броз Тито, Слободан Милошевић, Фрањо 

Туђман...). 

•праћење 

остварености 

исхода 

• тестове знања 

југословенске државе за српски 

народ; 

• идентификује одлике 

југословенске државе као 

монархије и као републике; 

• разликује особености 

друштвено-политичких система 

који су постојали у 

југословенској држави; 

• уочи и разуме међународни 

положај југословенске државе; 

• образложи допринос 

југословенских антифашистичких 

покрета победи савезника у 

Другом светском рату; 

• именује најважније личности 

које су утицале на друштвено-

политичка збивања у Југославији. 

 

 

 

 

 

3. 

Достигнућа 

српске културе 
10 

• Средњовековна култура Срба (језик и писмо, верски карактер 

културе, Мирослављево јеванђеље, књижевност, најзначајније 

задужбине, правни споменици). 

• Последице сеоба на српску културу (утицај западноевропских 

културних кретања на српску културу). 

• Успон грађанске класе. 

• Свакодневни живот сеоског и градског становништва. 

• Културна и просветна политика - оснивање Велике школе, 

Универзитета, академије наука, Народног позоришта. 

• Европски културни утицаји. 

• Личности - Свети Сава, деспот Стефан Лазаревић, монахиња 

Јефимија, Доситеј Обрадовић, Вук Караџић, Сава Текелија, 

Петар II Петровић Његош, Паја Јовановић, Урош Предић, 

Надежда Петровић, Лаза Костић...). 

• Српска култура као део југословенског културног простора 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

•праћење 

остварености 

исхода 

• тестове знања 

• разликује периоде у којима су 

настала најзначајнија дела српске 

културе; 

• упореди одлике српске културе 

различитих периода; 

• објасни утицаје историјских 

збивања на културна кретања; 

• опише одлике свакодневног 

живота код Срба у различитим 

епохама и областима; 

• именује најважније личности 

које су заслужне за развој српске 

културе. 
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*Корелација са другим наставним предметима: Српски језик и књижевност, Географија, Грађанско васпитање, Верска настава 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(културна сарадња и прожимања, наука, уметнички покрети, 

хуманитарне и спортске организације, популарна култура, 

личности - Никола Тесла, Михајло Пупин, Михаило Петровић 

Алас, Јован Цвијић, Милутин Миланковић, Бранислав Нушић, 

Исидора Секулић, Јован Дучић, Ксенија Атанасијевић, 

Слободан Јовановић, Сава Шумановић, Иван Мештровић, Иво 

Андрић, Милош Црњански, Бојан Ступица, Десанка 

Максимовић, Борислав Пекић, Добрица Ћосић, Александар 

Петровић, Александар Поповић, Емир Кустурица, Душан 

Ковачевић…). 

4. 

Српски народ и 

Србија у 

савременом 

свету 

8 

• Најутицајније државе и организације у међународним 

политичким и економским односима. 

• Улога Организације уједињених нација у очувању мира у 

свету, борби против сиромаштва и заштити културних 

споменика. 

• Геополитички положај Србије. 

• Чланство Србије у регионалним, европским и светским 

организацијама (Савет Европе, ОЕБС, ОУН…). 

• Срби ван Србије (проблем избеглица, Црна Гора, Република 

Српска, Срби у дијаспори). 

• Свет почетком XXI века - научни и технолошки развој, 

Интернет, утицај медија на јавно мњење, популарна култура, 

глобализација, тероризам, еколошки проблеми... 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење 

остварености 

исхода 

• тестове знања 

• идентификује најважније 

чиниоце у међународним 

политичким и економским 

односима; 

• разуме место и улогу Србије у 

савременом свету; 

• утврди значај чланства Србије у 

међународним организацијама; 

• објасни утицај савремених 

техничких достигнућа на 

повезивање људи у свету. 

Укупан број часова 64  
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ЈЕЗИЧКА РЕЦЕПЦИЈА  СЛУШАЊЕ  • разуме стручне термине и краће реченице прочитане наглас  

ЧИТАЊЕ  • уме да течно, тачно и са разумевањем прочита латинске реченице и једноставније, прилагођене стручне текстове  

ЈЕЗИЧКА 

ПРОДУКЦИЈА  ГОВОР  

• има правилан изговор и интонацију  

   

ПИСАЊЕ  • записује и формулише стручне термине и кратке реченице у складу с ортографском нормом  

ИНТЕРАКЦИЈА  • усмено и писмено одговара на једноставна питања  

МЕДИЈАЦИЈА  

• показује своје разумевање непосредним (усменим) превођењем стручног израза или поруке са класичног на матерњи језик 

или њиховим парафразирањем; 

• писмено преводи стручне изразе и кратке реченице са класичног на матерњи језик уз помоћ речника или наставника;  

ЗНАЊА О ЈЕЗИКУ  

• има систематску представу граматичке структуре класичних језика које је учио; 

• научити речи везане за граматичке садржаје; 

• препознаје утицај класичних језика на уобличење лексике и фразеологије савремених језика.  

Наставни предмет: ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

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 и 1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правиник) 

Циљеви предмета:  
- оспособљавање ученика за разумевање сваковрсних порука које су у вези са струком, формулисане на латинском језику; 

- упознавање ученика с битним елементима савременог језика струке,који се заснива на латинском језику; 

- увиђање утицаја латинског језика на уобличење лексике и фразеологије савремених језика и боље разумевање граматичких модела, како у српском, тако и у 

страним језицима. 

Задаци:  

- Оспособљавање ученика да савлађују и самостално примењују основне граматичке категорије; 

- Усвајање одређеног фонда речи везаних за струку, упоређивњее и повезивање граматике латинског и српског, односно страног језика; 

- Правилно читање, препознавање и разумевање садржаја и значења стручних термина на латинском језику, да уз помоћ речника или наставника, преводи 

стручне изразе и кратке реченице са латинског на српски језик; 

-Да користи знање латинског језика да би схватио значење речи латинског порекла у српском и другим језицима.  
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МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ  • служи се медијима масовне комуникације ради стицања и продубљивања знања о класичним језицима и културама  

   

3. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА  

• стручни предмети; 

• матерњи и страни језици. 

   

  ЦИЉЕВИ  
ИСХОДИ 

По завршетку првог разреда ученик ће:  
ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ И ТЕМЕ  

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО ЗА 

ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА  

• Оспособљавање ученика да чита и 

пише латински језик и да то знање 

примењује у стручним предметима  

• се упознати са основним појмовима о латинском 

језику; 

• разликовати врсте речи и њихове промене; 

• овладати традиционалним изговором латинског 

језика.  

• латинско писмо, изговор и 

нагласак; 

• врсте речи и њихове промене;  

• поређење са српском абецедом и 

абецедама у другим језицима; 

• читање текстова, рецепата, назива 

биљака; 

• праћење процеса усвајања нових 

садржаја усменим испитивањем 

ученика; 

• оцена на крају поглавља. 

• Тему реализовати кроз 3 часа. 

• савладавање именске промене; 

• оспособљавање ученика да може 

да препозна стручне термине из 

класичних језика у области осталих 

стручних предмета  

• знати правилно навођење именица; 

• разликовати именице према томе којој деклинацији 

припадају; 

• савладати промене именица по пет деклинација и 

то: 

И деклинација, именице женског рода; 

II деклинација, именице на -ус, -ум; 

III деклинација: консонантске основе (без изузетака) 

и једнакосложне именице; 

IV и V деклинација: номинатив и генитив једнине уз 

помоћ речника (препознавање ном. и ген. множине); 

• стећи основна знања о именицама грчког порекла у 

латинском језику: номинатив и генитив једнине и 

множине; 

• научити именице које се узимају као примери за 

вежбу деклинација.  

• именице I, II, III, IV и V 

деклинације. 

• грчке именице: номинатив и 

генитив једнине и множине. 

• утврђивање падежног система у 

српском језику; род; број; 

• различите врсте вежбања у писаном 

облику (препознавање падежних 

облика именица, стављање именица у 

тражене падеже, 

• превођење са латинског на српски 

падежних облика именица); 

• тест знања на крају модула. 

• Тему реализовати кроз 8 часова. 

• савладавање глаголске промене; 

• оспособљавање ученика за 

разумевање једноставних реченица 

и стручних израза  

• разликовати којој коњугацији глагол припада 

• научити промену глагола свих коњугација у 

индикативу презента актива и пасива и императиву 

актива; 

• индикатив презента актива и 

пасива глагола свих коњугација 

и глагола на -ио III коњугације; 

• императив презента актива 

• вежбања у писаном облику која 

подразумевају и превођење 

једноставнијих реченица са латинског 

на српски; 
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• усвојити ред речи у латинској реченици; 

• разликовати активну и пасивну конструкцију 

реченице;  

глагола свих коњугација; 

• индикатив и императив 

презента глагола ессе.  

• праћење процеса усвајања нових 

знања усменим испитивањем; 

• тест знања на крају теме. 

• Тему реализовати кроз 7 часова. 

• савладавање придевске промене 

указивањем на подударност са 

именском променом 

• моћи да усклађује придев са именицом у роду, 

броју и падежу; 

• знати промену глаголских придева; 

• знати да изведе компаративе и суперлативе придева 

(номинатив једнине и множине); 

• знати да правилно употребљава придеве при 

превођењу стручних термина са латинског на 

српски. 

• научити значење фреквентних придева. 

• придеви I, II и III деклинације; 

• компарација придева 

(правилна и суплетивна). 

• различите врсте вежбања у писаном 

облику (повезивање именице са 

придевом). 

• проверавање знања ученика о 

систему компарације у српском 

језику; 

• праћење процеса усвајања нових 

знања усменим испитивањем. 

• тест знања на крају модула. 

• Тему реализовати кроз 4 часа. 

• стицање знања о врстама и 

промени заменица у латинском 

језику 

• заменице за 1. и 2. лице у једнини и множини; 

повратна заменица; присвојне у оквиру промене 

придева И и II деклинације (ниво препознавања); 

остале само у номинативу једнине, односно 

преведене по потреби. 

• личне заменице, присвојне и 

повратне заменице; 

• заменице у рецептури. 

• различите врсте вежбања у писаном 

облику; 

• тест на крају модула. 

• Тему реализовати кроз 3 часа. 

• стицање знања о врстама и 

промени бројева у латинском језику 

• знати основне бројеве 1-10, 100, 1000 (без промене 

1-3 и 1000 у множини); редне бројеве у оквиру 

промене придева И и II деклинације (ниво 

препознавања). 

• основни бројеви; 

• редни бројеви. 

• различите врсте вежбања у писаном 

облику; 

• тест на крају модула. 

• Тему реализовати кроз 3 часа. 

• стицање знања о прилозима и 

предлозима у латинском језику 

• препознавати позитив прилога уз помоћ речника, а 

компарацију прилога на основу компарације 

придева; препознавати предлоге уз помоћ речника; 

• научити значење најфреквентнијих предлога у 

стручној терминологији. 

• прилози (творба и 

компарација); 

• предлози. 

• различите врсте вежбања у писаном 

облику; 

• праћење процеса усвајања нових 

знања усменим испитивањем; 

• Тему реализовати кроз 3 часа. 

Укупан број часова       32         

  

   

 

 

 

 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 218 
 

Наставни предмет: ФИЗИКА 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Први  

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 и 1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правиник) 

Циљеви предмета:  

-  Стицање знања о физичким појавама и процесима; 

-  Разумевање појава, процеса и односа у природи на основу физичких закона; 

-  Стицање основне научне писмености и развијање функционалне писмености; 

- Развијање радозналости, самосталности и способности примене знања; 

-  Развијање логичког закључивања и критичког мишљења; 

-  Формирање материјалистичке слике света; 

- Развијање радних навика и техничке културе; 

-  Формирање основе за даље образовање; 

- Развијање правилног односа ученика према заштити животне околине. 

Задаци: 

-  Стицање и примена знања из физике кроз самостално учење и истраживање. 

Редни 

 бр. 
Назив теме 

Бр.  

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

1. Осцилације и таласи 8 

 

• Хармонијско осцилаторно 

кретање 

• Математичко клатно 

• Механички таласи 

• Звучни таласи, инфразвук и 

ултразвук  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 

• наведе основне величине које 

описују хармонијско осциловање 

• дефинише математичко клатно 

• објасни основна својства 

механичких таласа и различитих 

врста таласа 

• опише својства звучних таласа 

• наведе примере примене 

ултразвука  

2. 

 
Флуиди 8 

• Флуиди - течности и гасови 

• Хидростатички притисак 

• Аеростатички притисак 

• Потисак 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• објасни основне сличности и 

разлике међу флуидима - течностима 

и гасовима 

• дефинише хидростатички и 
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• Једначина континуитета 

• Бернулијева једначина 

• Бунзенов шмрк 

• Крвоток и крвни притисак  

• тестове знања аеростатички притисак 

• објасни шта је потисак 

• напише једначину континуитета и 

Бернулијеву једначину и да их 

примени  

 

3. 

 

Једносмерна 

и наизменична 

струја 

8 

• Електрични потенцијал, напон и 

електромоторна сила 

• Јачина и густина струје 

• Једносмерна и наизменична 

струја 

• Омов и Џулов закон за 

једносмерну струју 

• Биострује 

• Електрографија (ЕКГ) 

• Електростимулација  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 

• објасни основне величине: 

електромоторна сила, напон 

једносмерне струје, електрични 

отпор, јачина и густина струје 

• разликује појам једносмерне и 

наизменичне струје 

• напише изразе за Омов и Џулов 

закон за једносмерну струју 

• примени знања о једносмерној и 

наизменичној струји  

4. 
Електромагнетне 

појаве 
    12 

• Магнетно поље наелектрисане 

честице. Лоренцова сила 

• Магнетно поље проводника кроз 

који протиче струја. Амперова 

сила 

• Електромагнетни таласи 

• Спектар електромагнетних 

таласа 

• Електромагнетна природа 

светлости. Брзина, таласна 

дужина и фреквенција светлости и 

релација која их повезује  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 

• дефинише магнетно поље 

наелектрисане честице која се креће 

и магнетно поље електричне струје 

• објасни дејство Лоренцове и 

Амперове силе 

• дефинише појам електромагнетног 

таласа и његов спектар 

• објасни електромагнетну природу 

светлости и основне величине које 

дефинишу светлост (брзина, таласна 

дужина, фреквенција)  

5. 
Основе савремене 

физике 
28 

• Појам кванта енергије. Фотони 

• Фотоелектрични ефекат. 

Ајнштајнова једначина 

фотоефекта 

• Таласна природа светлости. Де 

Брољева релација 

• Дуалистичка природа светлости 

• Структура атома. Радерфордов 

модел атома. 

• Стационарна стања и нивои 

енергије у атому 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 

• објасни појам кванта енергије и 

фотона 

• да разуме квантну природу 

електромагнетног зрачења 

• објасни фотоелектрични ефекат и 

његову примену 

• објасни таласна својства честица и 

дуалистичку природу светлости 

• опише структуру атома 

• објасни настанак зрачења из атома 

• објасни спектар водоника 
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• Побуђивање и зрачење атома. 

Спектар атома водоника 

• Рендгенско зрачење 

• Ласери и холографија 

• Структура атомског језгра. 

Нуклеарне силе 

• Дефект масе. Енергија везе 

• Радиоактивно зрачење и утицај 

зрачења на живе организме 

• Фисија и фузија 

• Елементарне честице  

• објасни рендгенско зрачење и 

његову примену 

• објасни принцип рада и примену 

скенера 

• објасни принцип рада и примену 

ласера 

• опише структуру атомског језгра 

• објасни природну радиоактивност, 

врсте радиоактивног зрачења, 

нуклеарне реакције и њихову 

примену  

Укупан број часова    64          

*Корелација са другим наставним предметима: Математика, Екологија, Стручни предмети, Хемија 
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Наставни предмет: ГЕОГРАФИЈА 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 и 1/2013 – испр, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник.) 

Циљеви предмета:  
- Уочавање и схватање корелативних односа између географије и других природних и 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 свеукупни друштвено-економски развитак наше земље; 

- Формирање свести о планирању породице са становишта стварања могућности за постизање економске стабилности породице и друштва 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; 

-  Оспособљавање 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; 

- Оспособљавање ученика за одговорно опхођење према себи и окружењу и за активно учествовање у заштити, обнови и унапређивању животне средине.  

Задаци:  

- Стицање и примена знања из географије кроз самостално учење и истраживање; 

- Коришћење писане, графичке и ликовне изворе информација, да их анализирају и примењују у процесу учења и истраживања 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 
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1. Увод 3 
• Предмет проучавања, подела и значај 

• Место географије у систему наука 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

-  праћење 

остварености исхода 

- тестови знања 

1. дефинише предмет изучавања, значај, 

развој и место географије у систему наука 

2. разликује природне и друштвене елементе 

географског простора и схвата њихове 

узајамне узрочно-последичне везе и односе. 

3. одреди место географије у систему наука 

4. препозна значај и практичну примену 

географских сазнања 

2. 

Савремене компоненте 

географског положаја 

Србије 

4 

• Површина, границе, државно уређење 

и државна обележја Србије 

•Регионално географске компоненте у 

светлу савремених процеса на 

Балканском полуострву и Југоисточној 

Европи 

• Компоненте географског положаја 

Србије 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење 

остварености исхода 

-  тестови знања 

1. дефинише појам и функције државних 

граница , разуме државно уређење Србије и 

познаје државна обележја: грб, застава, 

химна. 

2. лоцира на карти положај и величину 

територије Србије уз кратак опис битних 

карактеристика граница са суседним 

земљама 

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 сарадње 

5. дефинише појам географски положај и 

наведе његову поделу 

6. одреди укупан географски положај Србије 

(повољан, неповољан), анализом својстава 

чиниоца који га формирају: апсолутни и 

релативни положај 

7. дискутује, коришћењем карте, о 

предностима и недостацима географског 

положаја Србије 

3. 

 

Природни ресурси Србије 

и њихов економско-

географски значај 

14 

• Геолошки састав и постанак основних 

геотектонских целина 

• Панонска Србија и јужни обод 

Панонског басена 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

-  праћење 

1. одреди у геолошком саставу Србије 

заступљеност стена различите старости, 

састава и порекла значајних за појаву руда и 

минерала 
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• Планинско котлинска Србија. 

Родопске, Динарске и Карпатско-

балканске планине. 

• Клима. Одлике и економско-

географски значај 

• Воде и водни ресурси. Реке, језера и 

термоминералне воде-одлике и 

економско-географски значај. 

• Састав и карактер тла у Србији-

економско-географски значај. 

• Биљни и животињски свет. Одлике и 

економско-географски значај. 

• Заштита, очување и унапређивање 

природе. 

• Заштићена природна добра у Србији. 

остварености исхода 

-  тестови знања 

2. лоцира у оквиру геотектонске структуре 

Србије, велике целине: Српско-македонска 

маса, Карпато-балканиди, Унутрашњи 

динариди, Централни динариди и Панонска 

депресија и објасни њихов постанак 

(деловање унутрашњих тектонских и 

спољашњих сила) 

3. идентификује основне макро-целине 

рељефа Србије: Панонски басен и Планинска 

област 

4. кратко опише постанак Панонског басена, 

одвоји Панонску Србију: Панонску низију и 

јужни обод Панонског басена са прегледом 

главних елемената рељефа 

5. одреди Планинску област и направи 

картографски преглед громадних, карпатско-

балканских, динарских планина и већих 

котлина 

6. објасни елементе и факторе климе, 

разликује климатске типове у Србији и 

њихове одлике 

7. направи преглед водног богатства Србије: 

одреди на карти развођа сливова, лоцира 

транзитне и домицилне реке, објасни 

постанак, поделу и значај језера и 

термоминералних вода 

8. закључује о економском значају вода: 

снабдевање насеља, наводњавање тла, за 

производњу хидроенергије, пловидбу, 

рибарство и туризам 

9. дискутује о загађивачима, последицама и 

мерама заштите 

10. дефинише појам земљиште (тло), одреди 

типове тла на простору Србије, њихов састав 

и карактер 

11. познаје утицај физичко-географских 

фактора на формирање типова вегетације и 

разноврсност животињског света панонске и 

планинске области Србије 
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12. дефинише: појам природна средина, 

предмет проучавања заштите природе, значај 

заштите и унапређивања природе 

13. наведе елементе природне средине, 

загађиваче воде, ваздуха, земљишта; 

последице загађивања и мере заштите. 

14. препозна појаве штетне по своје 

природно и културно окружење и способан је 

да активно учествује у њиховој заштити, 

обнови и унапређивању. 

15. дефинише: парк природе, предео 

изузетних одлика, резерват природе, 

споменик природе и природне реткости. 

16. Разликује заштићена природна добра у 

Србији: Голија, Фрушка гора, Ђердап, Тара и 

др. 

4. Становништво Србије 7 

• Антропогеографска обележја. 

Историјско-географски континуитет 

насељавања Србије. 

• Кретање и територијални размештај 

становништва (наталитет, морталитет и 

природни прираштај) 

• Миграције. Појам, значај, типови и 

видови. 

• Структура становништва: биолошка, 

економска, социјална, национална 

(етничка и верска). 

• Демографски проблеми и популациона 

политика у Србији. 

• Срби у непосредном и ширем 

окружењу. 

• Срби и наше становништво у Европи и 

ваневропским континентима. Однос 

дијаспоре и Србије 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- .праћење 

остварености исхода 

-  тестови знања 

1. опише антропогеографска обележја и 

историјско-географски континуитет 

насељавања Србије 

2. објасни кретање становништва и 

територијални размештај становништва у 

Србији 

3. укаже на промену броја становника Србије 

и наведе факторе који условљавају промене 

становништва. 

4. уз помоћ графичких метода анализира 

основне демографске одлике; да их 

објашњава, врши предвиђања и изводи 

закључке. 

5. дефинише појмове: наталитет, морталитет 

и природни прираштај. 

6. дефинише појам миграције и разликује 

типове и видове миграција 

7. објасни структуру становништва у Србији 

(биолошка, економска, социјална, 

национална) 

8. разликује појмове: националног, етничког 

и културног идентитета 

9. изгради став о једнаким правима људи без 
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обзира на расну, националну, верску и другу 

припадност. 

10. објасни демографске проблеме и 

популациону политику у Србији 

11. дефинише појам дијаспоре 

12. лоцира подручја на којима живи српско 

становништво у непосредном и ширем 

окружењу (Мађарска, Румунија, Македонија, 

Албанија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, 

Хрватска и Словенија) 

13. разликује оазну, компактну и појединачну 

насељеност српског становништва у 

подручјима непосредног и ширег окружења 

14. објасни основне карктеристике 

становништва Републике Српске 

15. лоцира аутохтоне српске територије 

(северни делови Далмације, Лика, Кордун, 

Банија, Славонија и Барања) 

16. објасни радне миграције у евопске земље 

и именује државе и градове у којима има 

нашег становништва 

17. објасни исељавање нашег становништва 

на ваневропске континенте 

18. разликује фазе у исељавању Срба у 

прекоокеанске земље 

19. именује државе и градове у којима живи 

наше становништво 

20. објасни однос и везе дијаспоре и Србије 

5. Насеља Србије 8 

• Постанак, развој и размештај насеља 

Србије 

• Подела насеља. Сеоска, градска, 

приградска и привремена 

• Економско-географски фактори 

развоја и трансформације насеља и 

њихових мрежа и система 

(урбанизација, деаграризација, 

индустријализација и терцијаризација) 

• Градски центри и њихова улога у 

регионалној организацији Србије 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење 

остварености исхода 

-  тестови знања 

1. дефинише појам насеља 

2. објасни постанак, развој и размештај 

насеља Србије 

3. наведе факторе развоја и трансформације 

насеља и њихових мрежа и система 

4. лоцира градске центре Србије 

5. образложи улогу градских центара у 

регионалној организацији Србије 

6. лоцира осовине (појасеве) развоја Србије: 

Дунавско-савска, Велико-моравска и Јужно-

моравска 
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• Осовине (појасеви) развоја Србије: 

Дунавско-савска, Велико-моравска и 

Јужно-моравска 

• Антропогена културна добра и њихова 

заштита. 

7. разликује врсте, функције и типове насеља. 

8. опише карактеристике урбаних целина. 

9. разликује значење појмова урбанизација, 

деаграризација, индустријализација и 

терцијаризација. 

10. именује антропогена културна добра и 

објасни њихову заштиту 

6. Привреда Србије 10 

• Развој, размештај и основне 

карактеристике привреде Србије. 

• Пољопривреда - развој, значај и 

подела 

• Шумарство, лов и риболов 

• Рударство и енергетика 

• Индустрија - појам, подела, структура 

и значај 

• Саобраћај и трговина 

• Туризам 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење 

остварености исхода 

-  тестови знања 

1. анализира утицај природних и друштвених 

чиниоца на условљеност развоја и 

размештаја привреде Србије и групише гране 

привреде по секторима 

2. објасни како природни и друштвени 

фактори утичу на развој и размештај 

пољопривреде Србије 

3. дефинише гране пољопривреде у ужем 

смислу (земљорадња и сточарство) и ширем 

смислу (шумарство, лов и риболов), наведе 

значај пољопривреде 

4. препозна основне функције шумарства, 

значај шума, факторе који их угрожавају и 

мере заштите 

5. утврди значај лова и риболова 

6. дефинише значај Енергетике и Рударства ; 

наведе енергетске ресурсе и минералне 

сировине и направи њихов картографски 

преглед на територији Србије 

7. објасни појмове: индустрија и 

индустријализација, одрживи развој и наведе 

факторе развоја и размештаја, поделу 

индустрије и њен значај 

8. анализира утицај природних и друштвених 

фактора на развој саобраћаја, кратко опише 

врсте саобраћаја и њихов значај 

9. направи картографски преглед главних 

друмских и железничких праваца у Србији, 

пловних река и канала, већих лука и 

аеродрома 

10. дефинише појмове: трговина, трговински 

и платни биланс и одреди значај трговине 
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11. анализира утицај природних и 

друштвених фактора на развој туризма, 

дефинише и наведе поделу туризма  

7. 
Регионалне целине  

Србије 
10 

• Војводина 

• Шумадија и Поморавље (Западно и 

Велико) 

• Западна Србија 

• Старовлашко-рашка висија 

• Источна Србија 

• Јужно Поморавље 

• Косово и Метохија 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење 

остварености исхода 

-  тестови знања 

1. дефинише појам регије и направи 

картографски преглед регионалних целина 

Србије 

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 и наведе њихове 

природне и друштвене одлике 

4. препозна на карти Србије границе Западне 

Србије и опише њене природне и друштвене 

одлике 

5. идентификује на карти Србије 

Старовлашко-рашку висију уз анализу 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 

8. 
Србија и савремени 

процеси у Европи и свету 
8 

• Сарадња Србије са другим државама и 

међународним организацијама 

• Европска унија - оснивање, чланице, 

циљеви, проблеми, фондови и њихова 

приступачност 

• Однос Србије према осталим 

европским и ваневропским економским 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

-  праћење 

остварености исхода 

-  тестови знања 

1. дефинише појмове: процес интеграције, 

демократска регионализација, глобализација 

2. објасни економске интеграције на Балкану 

и у Југоисточној Европи и познаје 

мирољубиву политику Србије у 

међународним оквирима и на Балкану 

3. лоцира на карти Европе земље чланице 
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* Корелација са другим предметима: Српски језик и књижевност,  Историја, Стручни предмети у зависности од образовног профила, Грађанско васпитање, 

Верска настава 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и политичким интеграцијама 

• Светско тржиште капитала, структура 

и међународни значај 

• Уједињене нације. Структура и 

међународни значај. Србија и УН. 

• Глобализација као светски процес 

ЕУ, опише историјат развоја, наведе циљеве 

и дефинише проблеме унутар Уније. 

4. објасни услове које Србија треба да испуни 

да би постала равноправна чланица 

заједнице. 

5. разликује улогу, значај и видове деловања 

међународних организација: (ЦЕФТА, 

ЕФТА, НАФТА, ОЕЦД, ОПЕК, АПЕК, Г8, 

БРИК...) 

6. објасни улогу, значај и видове деловања 

Светске банке и Међународног монетарног 

фонда и улогу Србије у овим организацијама 

7. опише историјат развоја УН, наведе 

циљеве и структуру организације и 

образложи приврженост Србије УН 

8. дефинише појам глобализације и разликује 

одлике политичке, територијалне, економске, 

културне и друге видове глобализације. 

Објасни приоритете Србије у погледу 

процеса глобализације 

Укупан број часова 64    
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Наставни предмет: ХЕМИЈА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 и 1/2013 – испр, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник.) 

Циљеви предмета:  
-  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 струци; 

-  Развој хемијске научне писмености и способности комуникације у хемији; 

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

-  Препознавање, разумевање и примена хемијских знања у пракси и свакодневном животу; 

-  Разумевање значаја хемијске производње за потребе струке; 

- Развој способности за сагледавање потенцијалних 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 повезаности 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. 

Задаци: 

- стицање ширих и продубљених знања о структури супстанце, хемијским елементима, неорганским једињењимa и хемијским аспектима загађивања животне 

средине; 

- усвајање осноних знања о принципима хемијске технологије и значају производа хемијске индустрије; 

- овладавање основним знањима неопходним за разумевање и примену производа хемијске индустрије у свакодневном животу; 

- потпуно упознајавање метода хемијских истраживања;  

- развијање критичке и стваралачке маште и формирање правилног односа према раду; 

- развијање способности за научну активности и умеће да самостално уче; 

- развијање способности за успешно настављање образовања и изучавања других области у којима се хемија појављује. 
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Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. 
Структура 

супстанци 
10 

 

• грађа атома и изотопи 

• изградња електронског омотача и 

периодног система елемената 

• енергија јонизације и афинитет према 

електрону 

• јонска веза 

• ковалентна веза 

• водонична веза 

• релативна атомска и молекулска маса 

• количина супстанце 

• израчунавање количине супстанце, 

масе, запремине и броја честица  

демонстрациони огледи: 

• реактивност елемената 1. групе ПСЕ, 

бојење пламена 

• реактивност елемената 17. групе ПСЕ 

• сублимација јода 

   

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

• усмену проверу 

знања 

• писану проверу 

знања 

• објасни електронеутралност атома 

• разуме појам изотопа и примену изотопа у медицини 

• објасни структуру електронског омотача 

• напише електронску конфигурацију атома користећи 

принцип минимума енергије, Хундово правило и Паулијев 

принцип искључења 

• одреди број валентних електрона на основу електронске 

конфигурације 

• 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 масом супстанце и Авогадровим бројем 

• разуме однос између моларне масе, 
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• 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 
6 

• дисперзни системи 

• растворљивост 

• масени процентни садржај раствора 

• количинска концентрација раствора 

• осмоза и дифузија 

демонстрациони огледи: 

• припремање раствора 

• познатог масеног процентног 

садржаја 

• припремање раствора одређене 

количинске концентрације 

• испитивање растворљивости 

супстанци у води 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

• усмену проверу 

знања 

• писану проверу 

знања 

• 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 на растворљивост супстанци 

• 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 

3. 

 

Хемијске 

реакције 
15 

• хемијске реакције 

• хемијске једначине 

• типови хемијских реакција 

• стехиометријска израчунавања на 

основу хемијских једначина 

• топлотни ефекти хемијских реакција 

• брзина хем. реакције и фактори који 

утичу 

• хемијска равнотежа 

• електролити 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

• усмену проверу 

знања 

• писану проверу 

знања 

• 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 
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• електролитичка дисоцијација 

киселина, база и соли 

• јонски производ воде и пХ 

• оксидо-редукциони процеси  

демонстрациони огледи:  

• растварање натријум-хидроксида и 

амонијум-хлорида у води 

• утицај концентрације реактаната, 

температуре и природе реактаната на 

брзину хемијске реакције 

• реакција КМнО4 и глицерола 

• одређивање електричне 

проводљивости водених раствора: 

натријум-хлорида, амонијака, 

хлороводоничне киселине 

• одеђивање Ph вредности водених 

раствора: HCl, NaOH, CH3COOH, NH3 

и NaHCO3 универзалним индикатором 

ендотермне 

• разуме да је активни судар услов за одигравање хемијске 

реакције 

• напише израз за брзину 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 појама пХ вредности 

• разуме шта је кисела, базна и неутрална средина раствора 

• процени значај пХ 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 

• периодичност промене структуре и 

својстава елемената у ПСЕ 

• племенити гасови 

• упоредни преглед и општа својства 

елемената 17. 16. 15. 14. 13. и 12. 

групе ПСЕ 

• упоредни преглед и општа својства 

елемената 1. и 2. групе ПСЕ 

• биогени елементи 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

• усмену проверу 

знања 

• писану проверу 

знања 

• разликује метале, неметала 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 

• напише једначине стварање оксида са металима и 

неметалима 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 233 
 

• тврдоћа воде 

• вештачка ђубрива 

• прелазни метали (без металургије) 

• својства угљениковог атома 

• хибридизација угљениковог атома 

• угљоводоници 

• реакције супституције 

• реакције адиције 

• алкил-халогениди, добијање и 

реакције  

демонстрациони огледи:  

• реакције натријума и калијума са 

водом 

• добијање и испитивање својстава 

угљеник (IV) - оксида 

• добијање и испитивање својстава 

сумпор (IV) - оксида 

• реакција хлороводоничне киселине 

са калцијум-карбонатом и натријум-

ацетатом 

• испитивање физичких својстава 

угљоводоника 

• сагоревање угљоводоника 

• доказивање присуства незасићених 

веза у молекулима угљоводоника 

• 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, Cа, Аl, C, Н, 

P, О, S, Cl 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 супстанци на 

биљни и животињски све 

• 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 

• Објасни и хемијским једначинама прикаже значај алкил-

халогенида 

5. 

Хемијски 

аспекти 

загађивања 

живoтне 

средине 

2 

• Хемијски загађивачи животне 

средине 

• Загађивање атмосфере 

• Загађивање воде 

• Загађивање земљишта 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

• усмену проверу 

знања 

• разуме и објасни штетно дејство неких супстанци на 

животну средину и здравље људи 

• објасни како настаје аерозагађење 

• објасни својства примарних и секундарних загађивача 

• разуме и објасни настајање и последице "киселих киша" 
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*Корелација са другим наставним предметима: Биологија, Физикa, Патологија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Хемијски отпад 

• медицински отпад 

• писану проверу 

знања 

• разуме и објасни настајање и последице ефекте "стаклене 

баште" 

• објасни како настају отпадне воде 

• објасни изворе и узроке загађивања земљишта 

• разуме начине правилног одлагања хемијског и 

медицинског отпада 

Укупан број часова 
64 
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Наставни предмет: БИОЛОГИЈА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 и 1/2013 – испр, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник.) 

Циљеви предмета:  
- 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. 

Задаци:  

- Упознавање ученика са основним појмовима из биологије  

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

1. 

Биологија 

ћелије 

 

34 

• Хемијски састав ћелије (х. елементи, вода, соли, угљени 

хидрати, липиди) 

• Протеини, грађа и улога 

• Ензими, грађа и улога у ћелији 

• Нуклеинске киселине: грађа, врсте и значај 

• Прокариотска и еукариотска ћелија, грађа и разлике 

• Особине, грађа и улога ћелијске мембране 

• Транспорт кроз ћелијску мембрану: пасивни, активни, 

везикуларни и контакт транспорт 

• Величина, облик, грађа и улога једра 

• Хроматин (еухроматин и хетерохроматин) 

• Грађа, хемијски састав и број хромозома (хаплоидан, 

диплоидан), пример: човек 

• Једарце, грађа и улога 

• Цитоплазма, грађа и улога 

• Цитоскелет (протеини, микротубули, актински филаменти) 

• Немембранске органеле: центриоли и рибозоми 

• Мембранске органеле: ендоплазмин ретикулум, Голџијев 

Евидентирање и 

оцењивање ученика 

(путем усмене и 

писане провере 

знања, тестирања, 

израде презентација 

и пројеката) 

• 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 
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апарат, лизозоми, вакуоле, пероксизоми, митохондрије, 

пластиди, локомоторне органеле 

• Разлике између биљне и животињске ћелије и ћелија 

једноћелијских и вишећелијских организама 

• Метаболизам ћелије - анаболизам и катаболизам 

• Ћелијски циклус: фазе и значај, ћелијска смрт, деобе ћелије, 

пупљење, фисиона деоба, амитоза 

• Митоза - фазе, значај и здравствени аспект 

• Мејоза - фазе и значај 

2. 

 

Биологија 

развића 
15 

• Начини размножавања животиња 

• Гаметогенеза. Сперматогенеза 

• Оогенеза, сазревање фоликула 

• Типови јајних ћелија, оплођење, типови развоја оплођене јајне 

ћелије (овипарност, вивипарност, ововивипарност) 

• Процес оплођења код сисара 

• Браздање , типови браздања, бластулација и типови бластуле 

• Гаструлација и деривати клициних листова 

• Неурула, настанак осовинских органа и ембрионална 

индукција 

• Органогенеза-ембрионално порекло телесних ткива и органа 

• Екстраембрионалне творевине (жуманцетна кеса, амнион, 

хорион, алантоис, плацента) 

• Постембрионално развиће (метаморфоза, регенерација), 

старење и смрт 

• Индивидуално развиће човека 

• Поремећај развића 

Евидентирање и 

оцењивање ученика 

(путем усмене и 

писане провере 

знања, тестирања, 

израде презентација 

и пројеката) 

 

 

 

• 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 

3. 

 

Молекуларна 

биологија 
15 

• Предмет истраживања и значај молекуларне биологије 

• Централна догма молекуларне биологије 

• Значај протеина за наследни материјал 

• Молекуларне основе наслеђивања-нуклеинске киселине 

• Генетичка шифра 

• Појам и особине гена, генске мутације, геном, генотип и 

фенотип 

• Хумани геном 

• Репликација 

• Транскрипција 

• Транслација 

• Рекомбинантна ДНК и генетички инжењеринг 

Евидентирање и 

оцењивање ученика 

(путем усмене и 

писане провере 

знања, тестирања, 

израде презентација 

и пројеката) 

• 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 
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*Корелација са другим наставним предметима: Анатомија и физиологија, Хемија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Молекуларна биотехнологија 

• Историјат ГМО (генетички модификовани организми) и 

примери 

• Употреба ГМ хране 

• процењује позитивне и 

негативне ефекте генетичког 

инжењеринга и молекуларне 

биотехнологије на жива бића 

Укупан број часова 64    
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Б. Обавезни стручни предмети ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР (Први разред) 

Наставни предмет: АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи  фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

96 64  30 

Недељни фонд часова: 3 2   

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

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

- Формирање неопходне основе за касније изучавање стручних предмета. 

Задаци:   

- Развијање знања о анатомској грађи и положају појединих органа и организма као целине;  

- Развијање знања о функцији појединих органа и организма као целине. 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Вредновање 

остварености исхода 

 

1. 

 

Анатомија 
110 

Теорија (57 часова): 

•Хистолошка грађа ткива и органа; 

•Анатомска грађа мишићно-скелетног система; 

•Анатомска грађа кардиоваскуларног система; 

•Анатомска грађа дигестивног тракта; 

•Анатомска грађа нервног система и  ендокриних 

жлезда; 

•Анатомска грађа чула; 

•Анатомска грађа млечне жлезде; 

•Анатомска грађа респираторног тракта;   

•Анатомска грађа урогениталног тракта. 

 

 

 

 

 

Теорија: 

•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; 

•наведе и опише анатомску грађу и топографски 

положај органа урогениталног тракта код 

различитих врста домаћих животиња;  

 

 

 

 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

 

- праћење 

остварености исхода; 

тестове знања; 

- тестове практичних 

вештина; 

- дневник практичног 

рада. 
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*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Сточарство са исхраном, Патологија. Фармакологија, Болести животиња, Професионална пракса 

 

 

 

 

 

Вежбе и настава у блоку ( вежбе (38 часова);  

настава у блоку (15 часова).: 

•Микроскопирање ткива; 

•Својства костију; 

•Увежбавање грађе органа 

•објасни и покаже на моделу и живој животињи 

положај појединих унутрашњих органа код 

различитих животињских врста; 

 

 

Вежбе и настава у блоку: 

•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. 

 

2. 
Физиологија 80 

Теорија (39 часова);: 

•Физиологија мишића; 

•Физиологија кардиоваскуларног система  и 

крви; 

•Физиологија неуро-ендокриногсистема; 

•Физиологија чула; 

•Физиологија млечнежлезде; 

•Физиологија варења хране; 

•Физиологија дисања; 

•Физиологија урогениталног тракта 

 

Вежбе и настава у блоку: 

вежбе (26 часова); 

 настава у блоку (15 часова). 

•Физиолошке карактеристике мишића;  

•Физиолошке особине кардиоваскуларног 

система; 

•Физиолошке карактеристике органа за варење;  

•Физиолошке особине органа за дисање;  

•Физиолошке особине урогениталног тракта. 

Теорија: 

•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 

 

Вежбе и настава у блоку: 

•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. 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

 

- праћење 

остварености исхода; 

тестове знања; 

- тестове практичних 

вештина; 

- дневник практичног 

рада. 

Укупан број часова 190    
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Наставни предмет: СТОЧАРСТВО СА ИСХРАНОМ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64 64  30 

Недељни фонд часова: 2 2   

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви предмета: 
- 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; 

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

Задаци: 

- Стицање знања о привредном значају сточарства; 

- Стицање знања о сточним хранивима, њиховој хранљивој вредности и начинима примене код појединих врста и категорија домаћих животиња. 

 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

 

часова 

Препоручени садржаји по модулима 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

Вредновање 

остварености 

исхода 

1. 

 
Сточарство 76 

 

Теорија (32 часа) 

• Порекло домаћих животиња 

• Врсте и расе домаћих животиња 

• Морфолошке и физиолошке особине домаћих животиња 

• Одгајивање домаћих животиња 

• Селекција домаћих животиња 

• Говедарство  

• Свињарство 

• Живинарство 

• Овчарство 

• Коњарство 

 

 

 

Теорија: 

 наведе порекло појединих врста 

домаћих животиња и опише процес 

доместикације  

• разликује 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  

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

- п раћење 

остварености 

исхода 

-  тестове 

знања 

- тестове 

практичних 

вештина 
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Вежбе и настава у блоку 

                    вежбе (32 часа) 

                    настава у блоку (12 часова) 

• Оцењивање екстеријера 

• Начини обележавања животиња 

• Матично књиговодство 

• Контрола производних способности 

• Мужа крава  

  

• дефинише технолошке процесе у 

сточарској производњи 

Вежбе и настава у блоку: 

• опише екстеријер домаћих животиња 

• измери екстеријер од ока, мерењем, 

фотографисањем и поентирањем 

• обележи домаће животиње: 

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 

 

2. 
Исхрана 82 

Теорија (32 часова) 

• Улога и значај хранљивих материја 

• Утврђивање хранљиве вредности хранива 

• Сточна хранива 

• Исхрана појединих врста и категорија животиња 

 

 

 

Вежбе и настава у блоку 

               вежбе (32 часова) 

               настава у блоку (18 часова) 

• Израчунавање скробних јединица 

• Спремање и конзервисање сточних хранива 

• Припремање оброка и исхрана животиња 

 

Теорија: 

 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 

Вежбе и настава у блоку: 

објасни израчунавање скробних 

јединица  

• идентификује поједине врсте 

сточних хранива 

• састави оброк и нахрани животиње 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

- п раћење 

остварености 

исхода 

-  тестове 

знања 

- тестове 

практичних 

вештина 

 

Укупан број часова 158    

*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Биологија,  Анатомија и физиологија,  Болести животиња, Професионална пракса 
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Наставни предмет: ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

   90 

Недељни фонд часова:     

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви предмета: 
- Оспособљавање за самосталан рад у сточарској производњи; 

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

 Задаци: 

- Оспособљавање за самосталан рад у сточарској производњи 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Вредновање остварености исхода 

1. 

 

Мужа 

домаћих 

животиња 

 

30 
 Ручна мужа крава 

• Машинска мужа крава 

 

• самостално обавља припрему за мужу 

• самостално обавља мужу 

 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености исхода 

- овладавање практичних вештина 

-  оцењивање вођења дневника 

2. 

 

Исхрана 

домаћих 

животиња 

60 

 

• Исхрана појединих врста животиња; 

•Исхрана појединих категорија животиња. 

• самостално припрема оброк за разноврсне 

животињске врсте;  

• самостално храни разне животињске врсте. 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености исхода 

- овладавање практичних вештина 

- оцењивање вођења дневника рада 

Укупан број часова 90    

Корелација са другим наставним предметима/модулима: Анатомија и физиологија, Хигијена и нега животиња, Патологија, Епизоотиологија, Фармакологија 
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В. Изборни предмети ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР (Први разред) 

Наставни предмет: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

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, 1/2013 – испр, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник.) 

Циљеви предмета: 
- Подстицање ученика на међусобно упознавање; 

- Подстицање ученика да сагледају међусобне сличности и разлике и уваже их; 

-  Оспособљавање ученика за комуникацију у групи. 

Задаци:  

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, дискриминација, нетолеранцију по различитим основама; шрепозна последице постојања нетолеранције, 

дискриминације, стереотипа, предрасуда; оскаже, образложи и брани мишљење аргументима;активно слуша, дебатује и дискутује на неугрожавајући начин, 

уважавајући мишљење других; објасни разлику између дијалога и дебате; објасни разлоге и начине настанка гласина у свакодневној комуникацији и објасни 

последице које изазивају гласине; ради у групи/тиму; препозна предности групног/тимског рада: учествује у доношењу групних одлука; разликује могуће облике 

учешћа младих; објасни потребу, важност партиципације младих; објасни степене и облике учешћа младих у свакодневном животу; објасни разлоге, ток и 

последице сукоб;  објасни ефекте конфликта на ток комуникације; уочи факторе који одређују понашање у ситуацијама конфликта; анализира сукоб из 

различитих улова, (препознаје потребе и страхове актера сукоба) и налази конструктивна решења прихватљива за обе стране у сукобу; образложи предности 

конструктивног начине решавања сукоба; објасни значај посредовања у сукобу; препозна и објасни врсте насиља; детектује, анализира узроке насиља (у својој 

средини, међу вршњацима, школи); детектује, анализира могуће начине реаговања појединца у ситуацијама вршњачког насиља , из позиције жртве насиља и из 

позиције посматрача; прихвати одговорност за сопствено понашање 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. Ја, ми и други 7 

• Изради "лични беџа", представи 

своје особине и карактеристике 

другима 

• Драматизација "У купеу" 

• Користи прилоге и радне 

материјале који се налазе у 

приручнику и осмишљени су за 

 

 

 

 

 

 

 

• 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, дискриминација, 

нетолеранцију по различитим основама. 

• Препозна последице постојања нетолеранције, 

дискриминације, стереотипа, предрасуда 
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сваку радионицу  

 

 

 

 

 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење  

остварености исхода 

-тестови  знања 

-тестови практичних 

вештина 

2. 

 

Комуникација у 

групи 
7 

• Анализира карактеристике 

дебате и осмишљава и организује 

дебату на изабрану тему 

• Користи прилоге и радне 

материјале који се налазе у 

приручнику и осмишљени су за 

сваку радионицу 

• Искаже, образложи и брани мишљење аргументима 

• Активно слуша 

• Дебатује и дискутује на неугрожавајући начин, уважавајући 

мишљење других 

• Објасни разлику између дијалога и дебате 

• Објасни разлоге и начине настанка гласина у свакодневној 

комуникацији и објасни последице које изазивају гласине 

3. 

 
Односи у групи 17 

• Користи прилоге и радне 

материјале који се налазе у 

приручнику и осмишљени су за 

сваку радионицу 

• Анализира карактеристике 

понуђених начина групног 

одлучивања 

• Користи прилоге и радне 

материјале који се налазе у 

приручнику и осмишљени су за 

сваку радионицу 

• Анализира задате конфликтне 

ситуације примењујући 

препоручене начине анализе. 

• Користи прилоге и радне 

материјале који се налазе у 

приручнику и осмишљени су за 

сваку радионицу 

• Анализира ситуације насиља из 

новинских текстова и ситуације 

насиља које су се догодиле у 

њиховој средини 

• Ради у групи/тиму 

• Препозна предности групног/тимског рада 

• Учествује у доношењу групних одлука 

• Разликује могуће облике учешћа младих 

• Објасни потребу, важност партиципације младих 

• Објасни степене и облике учешћа младих у свакодневном 

животу 

• Објасни разлоге, ток и последице сукоба 

• Објасни ефекте конфликта на ток комуникације 

• Уочи факторе који одређују понашање у ситуацијама 

конфликта 

• Анализира сукоб из различитих улова, (препознаје потребе и 

страхове актера сукоба) и налази конструктивна решења 

прихватљива за обе стране у сукобу. 

• Образложи предности конструктивног начине решавања 

сукоба 

• Објасни значај посредовања у сукобу 

• Препозна и објасни врсте насиља 

• Детектује, анализира узроке насиља (у својој средини, међу 

вршњацима, школи) 

• Детектује, анализира могуће начине реаговања појединца у 

ситуацијама вршњачког насиља , из позиције жртве насиља и 

из позиције посматрача 

• Прихвати одговорност за сопствено понашање 

4. Завршни час  1 Шта носим са собом?  

Укупан број часова 32 *Корелација са другим наставним предметима/модулима: Српски језик и књижевност,  Историја, Географија 
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Наставни предмет: ВЕРСКА НАСТАВА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

37     

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње школе  ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 6/2003, 23/2004, 9/2005 и 11/2016) 

ЦИЉЕВИ верске наставе, као изборног предмета, у оквиру средњошколског образовања и васпитања јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство 

традиционалних цркава и верских заједница које живе и делају на нашем животном простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот 

и 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. Притом упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене, историјски дате цркве или верске заједнице треба да се 

остварује у отвореном и толерантном дијалогу, уз уважавање других религијских искустава и философских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних 

искустава и достигнућа човечанства. 

ЗАДАЦИ верске наставе су 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; 

- буди потреба и 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; 

- развија и негује 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 своје властите личности и ка 

остваривању сусрета са светом, са природом и, пре и после свега, са Богом; 

- изграђује способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског стваралаштва у науци и другим 

областима; 

- изграђује свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и 

природи. 

ЦИЉ наставе православног катихизиса (веронауке) у средњем образовању и васпитању јесте да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући 

две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки (будући) живот (димензију идеалног). То значи да ученици систематски 

упознају православну веру у њеној доктинарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се излагање хришћанског виђења живота и 

постојања света обавља у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којима се настоји показати да хришћанско виђење 

(литургијско, као и подвижничко искуство Православне Цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и верско 

образовање. Све ово спроводи се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и на делатном плану, уз настојање да се доктринарне поставке 

спроведу у свим сегментима живота (однос са Богом, са светом, са другим људима и са собом). 

ЗАДАЦИ у настави православног катихизиса (веронауке) су да код ученика: 

- развије отвореност и однос према Богу као Другој и другачијој Личности у односу на нас, као и отвореност и однос према другом човеку као икони Божјој, 

личности, такође, другачијој у односу на нас, те да се између ове две релације оствари узајамно зависна веза (свест о заједници); 
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- развије способност за постављање питања о целини и најдубљем смислу постојања човека и света, људској слободи, животу у заједници, феномену смрти, 

односу са природом која нас окружује и друго, као и за одговарање на питања у светлу православне хришћанске вере и искуства Цркве; 

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

областима стваралаштва (при чему се остварује комплементарност са другим наукама); 

- помогне у одговорном обликовању заједничког живота са другим, у изналажењу равнотеже између властите личности и заједнице, у остварењу сусрета са 

светом (са људима различитих култура, религија и погледа на свет, са друштвом, са природом) и са Богом; најзад, 

- изгради уверење да је свет и све што је у њему, створен за вечност, да су сви створени да буду причасници вечног живота, те да се из те перспективе код ученика 

развије способност разумевања, преиспитивања и вредновања сопственог односа према другом човеку као непоновљивом бићу и према творевини Божјој и 

изгради спремност на покајање. 

Редн

и бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

1. 

УВОД  

1. Уводни час,  

2. Понављање кључних 

појмова и садржаја 

обрађених у основној 

школи  

2 

• Специфичности наставе Православног 

катихизиса у средњој школи  

• Међусобно упознавање ученика; 

• Рекапитулација обрађених садржаја о 

личносном Богу, човеку, Цркви, Литургији.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да сагледа садржаје којима 

ће се бавити настава Православног 

катихизиса у току 1. године 

средњошколског или гимназијског 

образовања; 

• моћи да уочи какво предзнање 

има из градива Православног 

катихизиса обрађеног у 

претходном циклусу школовања; 

• бити мотивисан да похађа часове 

православног катихизиса.  

2. 

БОГ ОТКРИВЕЊА  

3. Творевина сведочи о 

Творцу 

4. Човек - боготражитељ 

5. Откривење - позив у 

заједницу 

6. Бог Откривења - Света 

Тројица (библијска 

сведочанства) 

7. Из молитвеног 

богословља Цркве 

(систематизација теме)  

5 

• Логосност творевине (откривање Бога 

кроз законитост, лепоту и склад у 

творевини); 

• Бог улази у историју и открива се као 

Личност (икономија Божја); 

• Човек као боготражитељ; 

• Откривење - позив у заједницу.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да наведе неке од примера 

Откривења Бога у Библији; 

• моћи да разуме и тумачи значење 

израза хомо религиосус; 

• моћи да препозна изразе вере у 

Свету Тројицу у богослужбеним 

текстовима; 

• моћи да препозна изразе вере у 

Бога као Творца у богослужбеним 

текстовима; 

• моћи да разуме да се Бог из 

љубави открива човеку, позивајући 

га у заједницу; 

• бити подстакнут да непосредније 

учествује у богослужењу Цркве; 
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• моћи да промишља о личној 

одговорности у односу према Богу 

и ближњима; 

• моћи да разуме да се Божје 

Откривење дешава и данас у Цркви 

и свету; 

• моћи да просуђује и препознаје 

сведочанства вере у свом животу.  

3. 

ВЕРА, ЗНАЊЕ И 

БОГОПОЗНАЊЕ  

8. Вера и поверење 

9. Вера у Старом и Новом 

Завету 

10. Бог се познаје љубављу 

11. Вера и живот ("Вера без 

дела је мртва...") 

12. Из молитвеног 

богословља Цркве 

(систематизација теме) 

5 

• Знање о стварима и познање личности; 

• Присуство вере у научној методологији и 

научним теоријама; 

• Вера у Старом и Новом Завету 

• Познање Бога као личности методом 

љубави; 

• Вера без дела је мртва; 

• Сличност између човекопознања и 

богопознања. 

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да увиди разлику између 

знања које се односи на ствари и 

познања које се односи на 

личности; 

• моћи да препозна да је вера 

слободан избор човека и да се 

сведочи личним животом; 

• моћи да објасни да је 

богопознање у православном 

искуству плод личне, слободне 

заједнице човека с Богом; 

• моћи да објасни да се вером живи 

кроз Литургију и подвиг. 

4. 

ХРИШЋАНИН - ЧОВЕК 

ЦРКВЕ  

13. Човек и заједница 

14. Црква као литургијска 

заједница (моја парохија) 

15. Света Литургија - 

пуноћа заједнице са Богом 

16. Хришћанин - човек 

Цркве (систематизација 

теме) 

4 

• Црква као заједница која се пројављује на 

Литургији; 

• Моја парохија; 

• Хришћанин - човек Цркве; 

• Света Литургија - пуноћа заједнице са 

Богом. 

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да увиди да хришћанин 

постоји превасходно као члан 

конкретне литургијске заједнице; 

• моћи да опише живот парохијске 

заједнице; 

• моћи у основним цртама да 

објасни да се учешћем у 

литургијском сабрању ступа на пут 

богопознања; 

• моћи да продискутује о 

православном схватању Цркве; 

• моћи да схвати да хришћанство 

подстиче човека на одговоран 

живот у заједници. 

5. 
СВЕТО ПИСМО - 

КЊИГА ЦРКВЕ  5 
• Настанак и подела Светог Писма; 

• Канон и богонадахнутост Светог Писма; 

• Црква као место тумачења и доживљаја 

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• моћи да именује различите књиге 

Светог Писма; 

• моћи да наброји неке ауторе 
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Корелација с другим предметима / модулима: Српски језик и књижевност , Историја , Ликовна култура , Музичка култура , Екологија , Психологија , Социологија 

Филозофија,  Грађанско васпитање 

 

17. Настанак и подела 

Светог Писма 

18. Канон и 

богонадахнутост Светог 

Писма 

19. Црква као место 

тумачења и доживљаја 

Светог Писма и Светог 

Предања 

20. Свето Писмо - књига 

Цркве 

21. Утицај Светог Писма на 

културу и цивилизацију  

Светог Писма и Светог Предања; 

• Утицај Светог Писма на културу и 

цивилизацију; 

• Свето Писмо је књига Цркве.  

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

књига Светог Писма; 

• моћи да 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.  

6. 

ХРИШЋАНСКИ ЖИВОТ  

22. Црквено Предање и 

народна предања  

23. "Све ми је дозвољено, 

али ми није све на 

корист..."  

24. Из живота светих  

25. Знамените личности и 

хришћанство  

26. Смисао (и бесмисао) 

живота  

5 

• Питања односа народног и црквеног 

предања;  

• Животна искушења и суочавање са њима;  

• Живот није случајност него је дар;  

• Светост као мера људског достојанства.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да увиди да постоји разлика 

између народног и црквеног 

предања и да заузме став према 

њима;  

• моћи да уочи да светост живота 

није могућа без истовремене 

заједнице са Богом и људима;  

• знати да су сви људи призвани да 

буду свети;  

• моћи да уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса 1. 

разреда средње школе.  

* Укупан број часова Остали број часова предвиђен је за друге типове часа. 
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А. Обавезни општеобразовни предмети: ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР  (Други разред) 

Наставни предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

96    

Недељни фонд часова: 3    

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 и 1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви предмета: 
- Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику; 

- Развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевног (стандардног) језика у усменом и писаном изражавању; 

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

- Оспособљавање за ефикасно комуницирање; 

- Оспособљавање ученика да користе стручну литературу и језичке приручнике; 

- Продубљивање и проширивање знања о српској и светској књижевности; 

- Оспособљавање за интерпретацију књижевних текстова; 

- Унапређивање књижевних знања и читалачких вештина; 

- Упознавање и проучавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у књижевности; 

- Унапређивање знања о сопственој култури и културама других народа; 

- Развијање хуманистичког и књижевног образовања и васпитања на најбољим делима српске и светске културне баштине; 

- Упућивање ученика на истраживачки и критички однос према књижевности; 

- Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности; 

- Развијање трајног интересовања за нова сазнања . 

Задаци:  

- Овладавање знањима о српском књижевном језику, стицање вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом 

изражавању, приликом учења, образовања и интелектуалног развоја; 

 - Унапређење културе језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, са 

развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура. 

- Упознавање  репрезентативних дела српске књижевне баштине и дела опште књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вредности; 

- Неговање и развијање читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним књижевним делима из 

историје српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној иистраживачкој улози; 

- Развијање литерарних афинитета да би ученици пожелели да постану читаоци рафинираног естетског укуса који ће умети да на истраживачки, стваралачки и 

активан начин читају књижевна дела свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;  
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-  Усвајање хуманистичких ставова, уверења и система вредности; 

-  Оспособљавање за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова агресивног и 

асоцијалног понашања и за развијање самосвести и личне одговорности; 

- Подстицање на саосећање са ближњима и одговорност према другом. 

Редни 

 бр. 
Назив теме 

Бр . 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

1. 

Барок, 

класицизам, 

просветитељство 

13 

• Барок и класицизам; поетика, главни представници у 

нашој и европској књижевности 

• Гаврил Стефановић Венцловић: "Песме, беседе, легенде" 

• Значај Венцловића и Орфелина за развој књижевног 

језика код Срба 

• Молијер: "Тврдица" 

• Просветитељство у Европи и код нас 

• Књижевно - просветитељски рад Доситеја Обрадовића 

• Доситеј Обрадовић: "Писмо Харалампију" 

• Доситеј Обрадовић: "Живот и прикљученија" (одломци) 

• Јован Стерија Поповић: "Тврдица" 

• Процена остварености исхода 

 

 

 

 

 

 

Вредновање 

остварености исхода ће 

бити вршено кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода, 

- тестове знања 

• 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 заузме став према њиховим 

поступцима 

2. Романтизам 23 

• Романтизам у Европи и код нас (појам, особености, 

значај, представници) 

• А. С. Пушкин: "Цигани" (одломак) 

• А. С. Пушкин: "Евгеније Оњегин" (анализа Татјаниног 

писма Оњегину и Оњегиновог одговора и анализа 

Оњегиновог писма Татјани и Татјаниног одговора) 

• Х. Хајне: "Лорелај" 

• Ш. Петефи: "Слобода света" 

• Вук Караџић - рад на реформи језика и правописа, рад на 

сакупљању народних умотворина, лексикографски рад, 

Вук као књижевни критичар и полемичар, Вук као писац, 

историчар и биограф 

• Значај 1847. године 

• Петар Петровић Његош: "Горски вијенац" 

• Бранко Радичевић: "Кад млидија' умрети" 

 

 

 

 

 

 

Вредновање 

остварености исхода ће 

бити вршено кроз: 

-праћење остварености 

исхода, 

- тестове знања 

• 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 
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• Ђура Јакшић: "На Липару", "Отаџбина" 

• Јован Јовановић Змај: "Ђулићи" и "Ђулићи увеоци" 

(избор), Змајева сатирична поезија (избор) 

• Лаза Костић: "Међу јавом и мед сном", "Санта Мариа 

делла Салуте" 

• Процена остварености исхода 

3. Реализам 26 

• Реализам у Европи и код нас (појам, особености, значај, 

представници) 

• Балзак: "Чича Горио" или Толстој "Ана Карењина" 

• Гогољ : "Ревизор" 

• Милован Глишић: "Глава шећера" 

• Лаза Лазаревић: "Ветар" 

• Радоје Домановић: "Данга" или "Вођа" 

• Симо Матавуљ: "Поварета" 

• Бранислав Нушић: "Госпођа министарка" 

• Војислав Илић: (избор поезије) 

• Процена остварености исхода 

 

Вредновање 

остварености исхода ће 

бити вршено кроз: 

-праћење остварености 

исхода, 

- тестове знања 

• 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 које покреће књижевно 

дело 

• развије критички став и мишљење 

при процени поступака и понашања 

јунака у обрађеним делима 

4. Морфологија 9 

• Морфологија у ужем смислу 

• Променљиве и непроменљиве врсте речи 

• Именице, придеви, заменице (њихове граматичке 

категорије), бројеви (укључујући бројне именице и бројне 

придеве) 

• Глаголи. Граматичке категорије глагола 

• Прилози, предлози, везници, речце, узвици 

• Процена остварености исхода 

Вредновање 

остварености исхода ће 

бити вршено кроз: 

-праћење остварености 

исхода, 

- тестове знања 

• одреди врсту речи и граматичке 

категорије 

• употреби у усменом и писаном 

изражавању облике речи у складу са 

језичком нормом 

5. Правопис 5 
• примени правила одвојеног и састављеног писања речи у 

складу са језичком нормом 

  Вредновање 

остварености исхода ће 

бити вршено кроз: 

-праћење остварености 

исхода, 

- тестове знања 

 

• примени правила одвојеног и 

састављеног писања речи у складу са 

језичком нормом 

3 

 

Култура 

изражавања 
20 

• изражава размишљања и критички став према 

проблемима и појавама у књижевним текстовима и 

свакодневном животу 

Вредновање 

остварености исхода ће 

бити вршено кроз: 

• изражава размишљања и критички 

став према проблемима и појавама у 

књижевним текстовима и 
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*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Грађанско васпитање, Верска настава 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• препозна одлике стручно-научног стила • примени 

одлике новинарског стила 

-праћење остварености 

исхода, 

- тестове знања 

 

свакодневном животу 

• препозна одлике стручно-научног 

стила • примени одлике новинарског 

стила 

Укупан број часова 96          
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ЦИЉ  

ИСХОДИ НА КРАЈУ 

ДРУГОГ РАЗРЕДА 

Ученик ће бити у 

стању да:  

ПРЕПОРУЧЕНЕ ТЕМЕ 

ОПШТЕ И СТРУЧНЕ И 

ГРАМАТИЧКИ 

САДРЖАЈИ  

КОМУНИКАТИВНЕ 

ФУНКЦИЈЕ  
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  

СЛУШАЊЕ  

Оспособљавање ученика за 

разумевање усменог говора  

 ЧИТАЊЕ  

Оспособљавање ученика за 

разумевање прочитаних 

текстова  

• разуме краће исказе 

који садрже фреквентне 

речи и структуре 

(информације о 

личностима, послу, 

породици, куповини, 

школи, ближем 

окружењу) 

• разуме најбитније 

информације у кратким 

и једноставним 

обавештењима (преко 

• Свакодневни живот 

(комуникација међу 

младима, генерацијски 

конфликти и начини 

превазилажења, 

међувршњачка подршка) 

• Образовање 

• (образовање у земљама 

чији се језик учи, 

школовање које припрема 

за студије или свет рада, 

образовање за све) 

1. Представљање себе и 

других 

2. Поздрављање (састајање, 

растанак, формално, 

неформално, специфично 

по регионима) 

3. Идентификација и 

именовање особа, објеката, 

боја, бројева итд.) 

4. Давање једноставних 

упутстава и команди 

5. Изражавање молби и 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  

Комуникативна настава страних језика 

подразумева поимање језика као средства 

комуникације; инсистира на употреби 

циљног језика у учионици у добро 

осмишљеним контекстима од интереса за 

ученике; претпоставља примену  

тзв. Теацхер талк, одн. прилагођавање 

говорне делатности наставника 

интересовањима и знањима ученика; 

Наставни предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 и 1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљ  предмета:  
Развијање сазнајних и интелектуалних способности и стицање позитивног односа према другим културама уз уважавање различитости и усвајање знања и 

умења потребних у комуникацији на страном језику у усменом и писаном облику. 

Задаци: 

- Оспособљавање да  у школској и ван школској свакодневници могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано и сходно ситуацији; 

- Продубљивање и проширивање комуникативне способности и постављање основе да страни језик функционално користе и после завршетка свог образовања 

(током студија, у будућем послу или даљем образовању); 

- Стицање  увида у језичку стварност и оспособљеност да  уоче контрасте и врше поређења у односу на сопсвену стварност; 

- Оспособљавање да се компетентно и самосвесно споразумевају са људима из других земаља, да усвајају норме вербалне и невербалне комуникације у складу 

са специфичностима језика који уче, као и да наставе, у оквиру формалног образовања и самостално, учење другог и трећег страног језика. 
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   • чита и разуме 

различите врсте кратких и 

прилагођених текстова 

(једноставнија лична / пословна 

писма, позивнице, термини, 

проспекти, упутства, огласи) 

препознајући основна значења и 

релевантне детаље 

• открива значење непознатих 

речи на основу контекста и /или 

помоћу речника 

• уочи предвидљиве 

информације (кад, где, ко, 

колико) у свакодневним 

текстовима (рекламе, огласи, 

јеловници, проспекти) као и 

једноставнијим стручним 

текстовима (формулари, шеме, 

извештаји)  

   

ГОВОР  

Оспособљавање ученика за 

кратко монолошко излагање и 

за учешће у дијалогу на страном 

језику  • описује ситуације, 

прича о догађајима и 

аргументује ставове користећи 

једноставне изразе и реченице 

• води једноставне разговоре 

(телефонира), даје информације 

разгласа, на улици, на 

шалтеру) и правилно их 

користи  

   

• Познати региони у 

земљама чији се језик учи, 

њихова обележја 

• Културни живот 

(манифестације које млади 

радо посећују у земљи и 

земљама чији се језик учи, 

међународни пројекти и 

учешће на њима) 

• Заштита човекове околине 

(акције на нивоу града, 

школе, волонтерски рад) 

• Медији (штампа, 

телевизија, електронски 

медији) 

• Интересантне животне 

приче и догађаји 

• Свет компјутера (млади и 

друштвене мреже)  

СТРУЧНЕ ТЕМЕ  

Као у првом разреду  

I. РЕЧЕНИЦА  

- Систематизација свих 

типова упитних реченица 

- Директна и индиректна 

питања 

- Индиректни говор: 

рецептивно и продуктивно 

а) изјаве и питања - без 

промене глаголског времена 

(глагол главне реченице у 

једном од садашњих 

времена) 

захвалности 

6. Изражавање извињења 

7. Изражавање потврде и 

негирање 

8. Изражавање допадања и 

недопадања 

9. Изражавање физичких 

сензација и потреба 

10. Исказивање просторних 

и временских односа 

11. Давање и тражење 

информација и обавештења 

12. Описивање и 

упоређивање лица и 

предмета 

13. Изрицање забране и 

реаговање на забрану 

14. Изражавање припадања 

и поседовања 

15. Скретање пажње 

16. Тражење мишљења и 

изражавање слагања и 

неслагања 

17. Тражење и давање 

дозволе 

18. Исказивање честитки 

19. Исказивање препоруке 

20. Изражавање хитности и 

обавезности 

21. Исказивање сумње и 

несигурности  

инсистира на комуникативном аспекту 

употребе језика, одн. на значењу језичке 

поруке, а не толико на граматичној 

прецизности исказа ; претпоставља да се 

знања ученика мере прецизно дефинисаним 

релативним, а не толико апсолутним 

критеријумима тачности.  

Један од кључних елемената комуникативне 

наставе је и социјална интеракција кроз рад у 

учионици. Она се базира на групном или 

индивидуалном решавању проблема, потрази 

за информацијама и мање или више 

комплексним задацима. У тим задацима увек 

су јасно одређени контекст, процедура и 

циљ, чиме се унапређује квантитет језичког 

материјала који је неопходан услов за било 

које учење језика.  

Такозвана комуникативно-интерактивна 

парадигма у настави страних језика, између 

осталог, укључује и следеће компоненете: 

• усвајање језичког садржаја кроз циљано и 

осмишљено учествовање у друштвеном чину 

• поимање наставног програма као 

динамичне, заједнички припремљене и 

ажуриране листе задатака и активности 

• наставник је ту да омогући приступ и 

прихватање нових идеја 

• ученици се третирају као одговорни, 

креативни, активни учесници у друштвеном 

чину  

• уџбеници су само један од ресурса; осим 

њих препоручује се и примена других извора 

информација и дидактичких материјала, 

поготову кад је реч о стручним темама 

• учионица постаје простор који је могуће 
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и упутства, уговара термине 

• реагује учтиво на питања , 

захтеве, позиве, извињења 

саговорника  

ИНТЕРАКЦИЈА  

Оспособљавање ученика за 

учешће у дијалогу на страном 

језику и размену краћих 

писаних порука  • комуницира у 

свакодневним ситуацијама и 

размењује информације, блиске 

његовим интересовањима 

(писмено и усмено)  

МЕДИЈАЦИЈА  

Оспособљавање ученика да 

преводи, сажима и препричава 

садржај краћих усмених и 

писаних текстова  • 

преводи усмено или писмено 

кратке поруке у складу са 

потребама комуникације  

Медијска писменост  

Оспособљавање ученика да 

користе медије као изворе 

информација и развијају 

критичко мишљење у вези са 

њима  • аргументује свој став 

о медијском тексту 

б) молбе, захтеви, наредбе 

- Индиректни говор: само 

рецептивно 

а) изјаве са променом 

глаголских времена 

- Одређене релативне 

клаузе 

- Сложене реченице: 

временске клаузе, узрочне 

клаузе, допусне клаузе  

II. ИМЕНИЧКА ГРУПА 

1. Члан 

- Разлике између одређеног 

и неодређеног члана у 

ширем контексту 

2. Именице 

- Бројиве и небројиве 

именице 

3. Заменички облици 

а) Заменице 

- Личне заменице у 

функцији субјекта и објекта 

- Показне заменице 

- Односне заменице 

б) детерминатори 

- Показни детерминатори 

- Неодређени 

детерминатори 

- Присвојни детерминатори 

4. Придеви 

- Обновити компарацију 

придева 

- too/not…еnоugh/not аs… 

(аs)/…than 

5. Бројеви 

- Обновити просте и редне 

реструктурирати из дана у дан  

Важан циљ у учењу страног језика у 

средњим стручним школама је овладавање 

језиком струке, и то у оноликој мери која је 

неопходна да се језик користи ради 

информисаности и оспособљености за 

једноставну комуникацију у усменом и 

писаном облику на страном језику. Тај 

сегмент наставе страног језика који се 

прогресивно увећава од 20 до 50% током 

четворогодишњен образовања мора да буде 

јасно дефинисан и у складу са исходима 

везаним за квалификације струке.  

Неопходно је да стручна тематика која се 

обрађује на страном језику прати исходе 

појединих стручних предмета и буде у 

корелацији са њима. Реализација наставе 

језика струке се много више огледа у 

развијању рецептивних вештина него 

продуктивних јер је сврха учења страног 

језика, у првој линији, усмерена на то да се 

ученици оспособе да прате одређену стручну 

литературу у циљу информисања, праћења 

иновација и достигнућа у области струке, 

усавршавања и напредовања.  

Стога је спектар текстова који се препоручују 

велики: шематски прикази, упутства о 

примени апарата, инструмената или пак 

материјала, хемикалија, рецепти, 

декларације, краћи стручни текстови чији је 

садржај релевантан за тематске садржаје 

стручних предмета, извештаји, каталози, 

програми сајамских активности и сл. 

Веома је битно у раду са таквим текстовима 

одредити добру дидактичку подршку. Добро 
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бројеве 

6. Кванитификатори  

1. Глаголи 

- Обновити разлику у 

употреби Present Simple, 

present Continutous; Past 

Simple, Past Continuous 

- Обновити све употребе 

Present Perfect 

- Used to 

- Начини изражавања 

будућности, планова у 

будућности (going to, will) 

- Модални глаголи: shoulr, 

must, will, may, might   

-Пасивне конструкције - 

садашње и прошло време - 

thе Present Simple, Past 

Simple (продуктивно и 

рецептивно), 

- Present perfect passive 

(рецептивно) 

3. Предлози и најчешћи 

прилози за оријентацију у 

времену и простору. 

4. Први кондиционал 

(рецептивно и продуктивно) 

други кондиционал 

(рецептивно) 

осмишљени налози упућују на то да одређене 

текстове, у зависности од тежине и важности 

информација које они носе, треба разумети 

глобално, селективно или пак детаљно.  

Продуктивне вештине треба ограничити на 

строго функционалну примену реалну за 

захтеве струке. То подразумева писање 

кратких порука, мејлова у оквиру пословне 

комуникације (поруџбенице, рекламације, 

захтеви, молбе) и вођење усмене 

комуникације која омогућава споразумевање 

на основном нивоу било у директном 

контакту са саговорником или у телефонском 

разговору.  
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ЦИЉ  

ИСХОДИ НА КРАЈУ 

ДРУГОГ РАЗРЕДА 

Ученик ће бити у 

стању да:  

ПРЕПОРУЧЕНЕ ТЕМЕ 

ОПШТЕ И СТРУЧНЕ И 

ГРАМАТИЧКИ 

САДРЖАЈИ  

КОМУНИКАТИВНЕ 

ФУНКЦИЈЕ  
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  

СЛУШАЊЕ  

Оспособљавање ученика за 

разумевање усменог говора  

 ЧИТАЊЕ  

Оспособљавање ученика за 

разумевање прочитаних 

текстова  

   • чита и разуме 

• разуме краће исказе 

који садрже фреквентне 

речи и структуре 

(информације о 

личностима, послу, 

породици, куповини, 

школи, ближем 

окружењу) 

• разуме најбитније 

информације у кратким 

и једноставним 

обавештењима (преко 

• Свакодневни живот 

(комуникација међу 

младима, генерацијски 

конфликти и начини 

превазилажења, 

међувршњачка подршка) 

• Образовање 

• (образовање у земљама 

чији се језик учи, 

школовање које припрема 

за студије или свет рада, 

образовање за све) 

1. Представљање себе и 

других 

2. Поздрављање (састајање, 

растанак, формално, 

неформално, специфично 

по регионима) 

3. Идентификација и 

именовање особа, објеката, 

боја, бројева итд.) 

4. Давање једноставних 

упутстава и команди 

5. Изражавање молби и 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  

Комуникативна настава страних језика 

подразумева поимање језика као средства 

комуникације; инсистира на употреби циљног 

језика у учионици у добро осмишљеним 

контекстима од интереса за ученике; 

претпоставља примену  

тзв. Теацхер талк, одн. прилагођавање 

говорне делатности наставника 

интересовањима и знањима ученика; 

Наставни предмет: РУСКИ ЈЕЗИК 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 и 1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљ предмета:  
Развијање сазнајних и интелектуалних способности и стицање позитивног односа према другим културама уз уважавање различитости и усвајање знања и 

умења потребних у комуникацији на страном језику у усменом и писаном облику. 

Задаци: 

- Оспособљавање да  у школској и ван школској свакодневници могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано и сходно ситуацији;  

- Продубљивање и проширивање комуникативне способности и постављање основе да страни језик функционално користе и после завршетка свог образовања 

(током студија, у будућем послу или даљем образовању); 

- Стицање  увида у језичку стварност и оспособљеност да  уоче контрасте и врше поређења у односу на сопсвену стварност; 

- Оспособљавање да се компетентно и самосвесно споразумевају са људима из других земаља, да усвајају норме вербалне и невербалне комуникације у складу 

са специфичностима језика који уче, као и да наставе, у оквиру формалног образовања и самостално, учење другог и трећег страног језика. 
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различите врсте кратких и 

прилагођених текстова 

(једноставнија лична / пословна 

писма, позивнице, термини, 

проспекти, упутства, огласи) 

препознајући основна значења и 

релевантне детаље 

• открива значење непознатих 

речи на основу контекста и /или 

помоћу речника 

• уочи предвидљиве 

информације (кад, где, ко, 

колико) у свакодневним 

текстовима (рекламе, огласи, 

јеловници, проспекти) као и 

једноставнијим стручним 

текстовима (формулари, шеме, 

извештаји)  

   

ГОВОР  

Оспособљавање ученика за 

кратко монолошко излагање и за 

учешће у дијалогу на страном 

језику  • описује ситуације, 

прича о догађајима и 

аргументује ставове користећи 

једноставне изразе и реченице 

• води једноставне разговоре 

(телефонира), даје информације 

и упутства, уговара термине 

разгласа, на улици, на 

шалтеру) и правилно их 

користи  

   

• Познати региони у 

земљама чији се језик учи, 

њихова обележја 

• Културни живот 

(манифестације које млади 

радо посећују у земљи и 

земљама чији се језик учи, 

међународни пројекти и 

учешће на њима) 

• Заштита човекове 

околине (акције на нивоу 

града, школе, волонтерски 

рад) 

• Медији (штампа, 

телевизија, електронски 

медији) 

• Интересантне животне 

приче и догађаји 

• Свет компјутера (млади и 

друштвене мреже)  

СТРУЧНЕ ТЕМЕ  

Као у првом разреду  

Реченица 

Реченице са глаголским 

прилозима. Употреба нет и 

не у реченици.  

Именице 

Генитив једнине на -у. 

Синоними, антоними, 

хомоними. Међујезички 

хомоними. 

Заменице 

захвалности 

6. Изражавање извињења 

7. Изражавање потврде и 

негирање 

8. Изражавање допадања и 

недопадања 

9. Изражавање физичких 

сензација и потреба 

10. Исказивање просторних 

и временских односа 

11. Давање и тражење 

информација и обавештења 

12. Описивање и 

упоређивање лица и 

предмета 

13. Изрицање забране и 

реаговање на забрану 

14. Изражавање припадања 

и поседовања 

15. Скретање пажње 

16. Тражење мишљења и 

изражавање слагања и 

неслагања 

17. Тражење и давање 

дозволе 

18. Исказивање честитки 

19. Исказивање препоруке 

20. Изражавање хитности и 

обавезности 

21. Исказивање сумње и 

несигурности  

инсистира на комуникативном аспекту 

употребе језика, одн. на значењу језичке 

поруке, а не толико на граматичној 

прецизности исказа ; претпоставља да се 

знања ученика мере прецизно дефинисаним 

релативним, а не толико апсолутним 

критеријумима тачности.  

Један од кључних елемената комуникативне 

наставе је и социјална интеракција кроз рад у 

учионици. Она се базира на групном или 

индивидуалном решавању проблема, потрази 

за информацијама и мање или више 

комплексним задацима. У тим задацима увек 

су јасно одређени контекст, процедура и циљ, 

чиме се унапређује квантитет језичког 

материјала који је неопходан услов за било 

које учење језика.  

Такозвана комуникативно-интерактивна 

парадигма у настави страних језика, између 

осталог, укључује и следеће компоненете: 

• усвајање језичког садржаја кроз циљано и 

осмишљено учествовање у друштвеном чину 

• поимање наставног програма као 

динамичне, заједнички припремљене и 

ажуриране листе задатака и активности 

• наставник је ту да омогући приступ и 

прихватање нових идеја 

• ученици се третирају као одговорни, 

креативни, активни учесници у друштвеном 

чину  

• уџбеници су само један од ресурса; осим 

њих препоручује се и примена других извора 

информација и дидактичких материјала, 

поготову кад је реч о стручним темама 

• учионица постаје простор који је могуће 
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• реагује учтиво на питања , 

захтеве, позиве, извињења 

саговорника  

ИНТЕРАКЦИЈА  

Оспособљавање ученика за 

учешће у дијалогу на страном 

језику и размену краћих писаних 

порука  • комуницира у 

свакодневним ситуацијама и 

размењује информације, блиске 

његовим интересовањима 

(писмено и усмено)  

МЕДИЈАЦИЈА  

Оспособљавање ученика да 

преводи, сажима и препричава 

садржај краћих усмених и 

писаних текстова  • 

преводи усмено или писмено 

кратке поруке у складу са 

потребама комуникације  

Медијска писменост  

Оспособљавање ученика да 

користе медије као изворе 

информација и развијају 

критичко мишљење у вези са 

њима  • аргументује свој став о 

медијском тексту 

Неодређене заменице кто-

то, кто-нибудь, некоторый, 

несколько 

Одричне заменице никто, 

ничто, никакой 
Опште заменице сам, 

самый, любой, каждый 

Придеви 

Дужи и краћи облик 

придева. Употреба кратког 

облика. 

Бројеви 

Редни бројеви 

Глаголи 

Императив 

Прошло време глагола од 

инфинитива на сугласник 

Глаголи кретања са 

префиксима в-, вы-, у-, 

при-, 

Глаголски прилози 

Предлози 

Најфреквентнији предлози 

чија се употреба разликује 

у односу на матерњи језик 

(у, около, вокруг, в, на) 

СИНТАКСА 

Реченице са кратким 

придевским обликом у 

предикату (Он болен 

гриппом, Я способен к 

математике) 

Реченице са објектом у 

инфинитиву (Я уговорил 

товарища молчать) 

реструктурирати из дана у дан  

Важан циљ у учењу страног језика у средњим 

стручним школама је овладавање језиком 

струке, и то у оноликој мери која је 

неопходна да се језик користи ради 

информисаности и оспособљености за 

једноставну комуникацију у усменом и 

писаном облику на страном језику. Тај 

сегмент наставе страног језика који се 

прогресивно увећава од 20 до 50% током 

четворогодишњен образовања мора да буде 

јасно дефинисан и у складу са исходима 

везаним за квалификације струке.  

Неопходно је да стручна тематика која се 

обрађује на страном језику прати исходе 

појединих стручних предмета и буде у 

корелацији са њима. Реализација наставе 

језика струке се много више огледа у 

развијању рецептивних вештина него 

продуктивних јер је сврха учења страног 

језика, у првој линији, усмерена на то да се 

ученици оспособе да прате одређену стручну 

литературу у циљу информисања, праћења 

иновација и достигнућа у области струке, 

усавршавања и напредовања.  

Стога је спектар текстова који се препоручују 

велики: шематски прикази, упутства о 

примени апарата, инструмената или пак 

материјала, хемикалија, рецепти, декларације, 

краћи стручни текстови чији је садржај 

релевантан за тематске садржаје стручних 

предмета, извештаји, каталози, програми 

сајамских активности и сл. 

Веома је битно у раду са таквим текстовима 

одредити добру дидактичку подршку. Добро 
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Реченице са одредбом 

израженом зависним 

падежом (Я тебя буду 

ждать у памятника, Они 

собираются по вечерам) 

Реченице са глаголским 

прилогом (Кончив работу, 

он поехал домой, 

Возвращаясь домой, я 

встретил товарища) 

 

осмишљени налози упућују на то да одређене 

текстове, у зависности од тежине и важности 

информација које они носе, треба разумети 

глобално, селективно или пак детаљно.  

Продуктивне вештине треба ограничити на 

строго функционалну примену реалну за 

захтеве струке. То подразумева писање 

кратких порука, мејлова у оквиру пословне 

комуникације (поруџбенице, рекламације, 

захтеви, молбе) и вођење усмене 

комуникације која омогућава споразумевање 

на основном нивоу било у директном 

контакту са саговорником или у телефонском 

разговору.  
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Наставни предмет: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 и 1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви предмета 

Општи циљ предмета: 

Циљ физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностимау повезаностима са осталим васпито образовним подручјима допринесе 

интегралном развоју личности ученика (конгитивном, 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 развојаи утицање на правилно држање тела (превенција);развој и усавршавање моторичкоих способности и 

теоријских знања неопходних самостални рад на њима;стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово усвајање; проширивање 

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

усвајање знања ради разумевањазначаја 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. 

 

Редни 

 бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. 

• Здравствена 

култура и физичка 

активност, као 

основа за 

реализовање 

постављених циљева 

и исхода 

6 

• Вежбе обликовања (јачања, лабављење 

и растезање); 

• Вежбе из корективне гимнастике; 

• Провера стања моторичких и 

функционалних способности; 

Праћење напретка 

ученика у физичком 

васпитању се обавља 

сукцесивно у току 

читаве школске године, 

на основу методологије 

праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичком васпитању - 

стандарди за 

оцењивање физичких 

способности ученика и 

постигнућа у 

• 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; 

2. 

 

• Развој моторичких 

и функционалних 

способности човека, 

2 

• Вежбе снаге без и са малим теговима 

(до 4 кг); 

• Трчање на 60 м и 100 м; 

• Именује моторичке способности које треба 

развијати, као и основна средства и методе за 

њихов развој; 
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као основа за 

реализовање 

постављених циљева 

и исхода 

• Трчање на 800 м ученице и 1000 м 

ученици; 

• Вежбе растезања (број понављања и 

издржај у крајњем положају), 

• Полигони спретности и окретности и 

спортске игре; 

• Аеробик; 

спортским играма • 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; 

3. 

 

• Усвајање знања, 

умења и вештина из 

спортских грана и 

дисциплина као 

основа за 

реализовање 

постављених циљева 

и исхода  

• Атлетика; 

12 

• АТЛЕТИКА У свим атлетским 

дисциплинама треба радити на развијању 

основних моторичких особина за дату 

дисциплину;  

Трчања: 

Усавршавање технике трчања на кратке и 

средње стазе: 

- 100 м ученици и ученице; 

- 800 м ученици и ученице; 

- штафета 4 x 100 м ученици и ученице  

Вежбање технике трчања на средњим 

стазама умереним интензитетом и 

различитим темпом у трајању од 5 до 10 

мин. 

Крос: јесењи и пролећни 

- 800 м ученице, 

- 1000 м ученици. 

Скокови:  

Скок удаљ корачном техником. 

Скок увис леђном техником. 

Бацања: 

Бацање кугле, једна од рационалних 

техника (ученице 4 кг, ученици 5 кг). 

Спровести такмичења у одељењу, на 

резултат, у свим реализованим атлетским 

дисциплинама. 

Праћење напретка 

ученика у физичком 

васпитању се обавља 

сукцесивно у току 

читаве школске године, 

на основу методологије 

праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичком васпитању - 

стандарди за 

оцењивање физичких 

способности ученика и 

постигнућа у 

спортским играма 

• Кратко описати основне карактеристике и 

правила спортске гране атлетике, гимнастике и 

спортске гране - дисциплина које се уче. 

• Демонстрирати - вежбе и технике атлетских 

дисциплина и вежби на справама и тлу које се 

уче (поседовати вештину) 

• Детаљније описати правила спортске гране за 

коју показује посебан интерес, за коју школа има 

услове. 

• Објаснити због којих је карактеристика 

физичког васпитања важно да активно учествује 

у процесу наставе и да самостално спроводи 

одређен програм физичке и спортске 

активности. 

• Ученик ће желети да се бави физичким, 

односно спортским активностима пошто ће 

сагледати (детектовати) позитивне 

карактеристике физичке и спортске активности 

и њихове позитивне утицаје на здравље, 

дружење и добро расположење. 

• Сагледати негативне утицаје савременог 

начина живота (пушење, дрога, насиље, 

деликвентно понашање) и свестан је да 

физичким, односно спортским активностима 

могуће је предупредити негативне утицаје 

• Путем физичких односно спортских 

активности комуницирати са својим друговима и 

уживати у дружењу и контактима. 

4. 

• Спортска 

гимнастика: (Вежбе 

на справама и тлу);  

12 

• СПОРТСКА ГИМНАСТИКА: ВЕЖБЕ 

НА СПРАВАМА И ТЛУ 

Напомена: 

 

 

 

• Довести у везу свакодневни живот и 

способност за учење и практичан рад са 

физичким, односно спортским активностима и 
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- Наставник олакшава, односно отежава 

програм на основу моторичких 

способности и претходно стечених умења 

ученика. 

1. Вежбе на тлу 

За ученике и ученице: 

- из упора за рукама, зибом, провлак 

згрчено напред до упора пред рукама 

(опружено); 

- колут напред и спојено усправно до ваге 

претклоном и заножењем, издржај 

- премет странце упором у "бољу" страну 

и спојено, премет странце у "слабију" 

страну 

- за напредни ниво премет напред упором 

2. Прескок 

За ученике коњ у ширину висине 120 цм; 

за ученице 110 цм: 

- згрчка; 

- разношка 

- за напредни ниво: склонка и прескоци 

са заножењем 

3.Кругови 

За ученике /доскочни кругови/: 

- њих, зањихом саскок, уз помоћ. 

4. Разбој 

За ученике /паралелни разбој/: 

- из упора седећег разножно пред рукама, 

прехватом напред и дизањем склоњено 

став на раменима, спуст назад у упор 

седећи разножно, прехват рукама иза 

бутина, сножити и зањихом саскок.  

За ученице /двовисински разбој, једна 

притка, вратило/: 

- вис на в/п лицем према н/п: клим, 

премах згрчено једном ногом до виса 

лежећег на н/п, прехват (може 

разноручно) на н/п до упора јашућег; 

премах одножно 16предножном (уназад) 

 

Праћење напретка 

ученика у физичком 

васпитању се обавља 

сукцесивно у току 

читаве школске године, 

на основу методологије 

праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичком васпитању - 

стандарди за 

оцењивање физичких 

способности ученика и 

постигнућа у 

спортским играма 

правилном исхраном. 

• Објаснити да покрет и кретање, без обзира на 

то којој врсти физичке, односно спортске 

активности припадају, имају своју естетску 

компоненту (лепота извођења, лепота 

доживљаја). 

• Ученик ужива у извођењу покрета и кретања. 

• Ученик наводи основне олимпијске принципе 

и примењује их на школским спортским 

такмичењима и у слободном времену. 

• Препознаје нетолерантно понашање својих 

другова и реагује на њега, шири дух 

пријатељства, истрајан је у својим активностима. 

• Има правилан однос према окружењу у којем 

вежба, рекреира се и бави се спортом. 
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до упора предњег; замахом уназад 

(зањихом) саскок пруженим телом; 

- једна притка: наскок у предњи, премах 

одножно једном ногом до упора јашућег; 

премах одножно заножном до упора 

стражњег; саскок саседом (замахом 

ногама унапред). 

5. Вратило 

За ученике /доскочно вратило/ 

- из мирног виса узмак до упора, замахом 

ногама уназад (зањихом) саскок увито 

6. Греда 

За ученице /висока греда/: 

- залетом и суножним одскоком наскок у 

упор чучећи; окрет за 90° усправ у успон, 

окрет за 180°, лагано трчање на прстима, 

скок са променом ногу, кораци у успону 

до краја греде; саскок згрчено (бочно у 

односу на греду). 

7. Коњ са хватаљкама  

За ученике: 

- из упора пред рукама, коло заножно 

левом, коло заножно десном.  

Школско такмичење (одељење, школа): 

актив наставника физичког васпитања 

бира справе на којима ће се ученици 

такмичити. 

За напредније ученике: састави из 

система школских спортских такмичења 

и учешће на вишим нивоима школских 

такмичења.  

Минимални образовни захтеви: 

За ученике: наставни садржаји из 

програма вежби на тлу, прескока, једне 

справе у упору и једне справе у вису; 

За ученице: наставни садржаји из 

програма вежби на тлу, прескока, греде и 

двовисинског разбоја. 
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* корелација са другим предметима  

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

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

предмета и професори физичког васпитања дефинишу могуће професионалне поремећаје, на основу чега се програмирају се посебни садржаји, којима се 

обезбеђује превенција.  

 Биологија, Физика, Екологија, Хемија,  Ликовна култура, Музичка култура  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 
• Спортска игра (по 

избору) 
12 

• СПОРТСКА ИГРА (по избору) 

- Понављање и учвршћивање раније 

обучаваних елемената игре. 

- Даље проширивање и продубљавање 

техничко-тактичке припремљености 

ученика у складу са изборним програмом 

за дату игру. На основу претходних 

умења у техници и тактици наставник 

планира конкретне садржаје из спортске 

игре. 

Праћење напретка 

ученика у физичком 

васпитању се обавља 

сукцесивно у току 

читаве школске године, 

на основу методологије 

праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичком васпитању - 

стандарди за 

оцењивање физичких 

способности ученика и 

постигнућа у 

спортским играма 

 

6. 

• Физичка, односно 

спортска активност: 

у складу са 

могућностима школе 

10 

• Актив наставника, према програму који 

сам доноси (из програма трећег разреда 

(програм по избору ученика) у складу са 

могућностима школе, организује наставу 

за коју ученици покажу посебно 

интересовање 

  

Укупан број часова    64  
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Наставни предмет: МАТЕМАТИКА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 и 1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви предмета: :  

-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; 

-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. 

Редни 

 бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

1. 

Тригонометрија 

правоуглог 

троугла 

7 

• Дефиниције тригонометријских 

функција у правоуглом троуглу 

• Вредности тригонометријских 

функција за углове од 00, 30°, 45°, 60°, 

90° 

• Основне тригонометријске 

идентичности 

• Решавање правоуглог троугла 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

-  усмену проверу знања 

- писмену провера знања 

- тестове знања 

• 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 
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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 

 

2. 

Степеновање и 

кореновање 
15 

• Појам степена. Операције са 

степенима 

• Степен са целим изложиоцем 

• Појам корена. Операције са коренима 

• Степен са рационалним изложиоцем 

• Рационалисање имениоца разломка 

• Појам комплексног броја и операције 

са њима 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

-  усмену проверу знања 

- писмену провера знања 

- тестове знања 

• 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 

• сабира, одузима, множи и дели два 

комплексна броја 

 

3. 

Функција и њен 

график 
6 

• Појам функције. 

• Функције са коначним доменом 

• Графичко представљање функције 

• Читање графика функције 

(одређивање нака, интервала 

монотоности, максимума, минимума)- 

без формалне дефиниције тих појмова 

• Различити графички облици 

представљања функција са коначним 

доменом (табела, график, дијаграм, 

круг) 

• Одређивање максимума, минимума и 

средње вредности зависне величине 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

-  усмену проверу знања 

- писмену провера знања 

- тестове знања 

• 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; 

4. 
Квадратна 

једначина и 
17 

• Квадратна једначина 

• Образац за решавање квадратне 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• реши непотпуну квадратну једначину у 

скупу Р 
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Корелација са другим предметима: Физика, Хемија 

 

 

 

 

квадратна 

функција 

једначине 

• Природа решења квадратне једначине 

• Растављање квадратног тринома на 

линеарне чиниоце 

• Квадратна функција и њен график 

• Квадратна неједначина 

-  усмену проверу знања 

- писмену провера знања 

- тестове знања 

• 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) 

• реши једноставнију квадратну неједначину 

5. Тела 11 

• Обим и површина фигура (квадрат, 

правоугаоник, правилан шестоугао, 

круг) у равни 

• Појам призме, врсте. Површина и 

запремина призме 

• Површина и запремина коцке и квадра 

• Површина и запремина правилне 

шестоугаона призме 

• Појам ваљка. Површина и запремина 

ваљка 

• Појам лопте. Површина и запремина 

лопте 

• Једноставни равни пресеци тела 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

-  усмену проверу знања 

- писмену провера знања 

- тестове знања 

• 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 

шестоугаона призме и ваљка 

• израчуна површину и запремину лопте 

• одреди површину једноставних равних 

пресека тела 

6. 
Писмени задаци 

са исправкама 
8 

Писмени задаци 

Исправак писменог задатка 
Индивидуални рад 

 

Укупан број часова 64    
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Наставни предмет: ХЕМИЈА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњифондчасова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

96    

Недељни фонд часова: 3    

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 и 1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви предмета:  
- 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 струци; 

- Развој хемијске научне писмености и способности комуникације у хемији; 

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

- Препознавање, разумевање и примена хемијских знања у пракси и свакодневном животу; 

- Разумевање значаја хемијске производње за потребе струке; 

- Развој способности за сагледавање потенцијалних 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 повезаности 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. 

Задаци:  

- стицање ширих и продубљених знања о структури супстанце, хемијским елементима, неорганским једињењимa и хемијским аспектима загађивања животне 

средине; 

- усвајање осноних знања о принципима хемијске технологије и значају производа хемијске индустрије; 

- овладавање основним знањима неопходним за разумевање и примену производа хемијске индустрије у свакодневном животу; 

- потпуно упознајавање метода хемијских истраживања;  

- развијање критичке и стваралачке маште и формирање правилног односа према раду; 

- развијање способности за научну активности и умеће да самостално уче; 

- - развијање способностиза успешно настављање образовања и изучавања других области у којима се хемија појављује. 
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Редни 

 бр. 
Назив теме 

Бр.  

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. 

Органска 

кисеонична 

једињења 

15 

 својства  и реакције алкохола 

 полихидроксилни алкохоли 

 феноли 

 етри 

 алдехиди и њихове реакције 

 кетони и њихове реакције 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

• усмену проверу знања 

• писану проверу знања 

• разликује органска кисеонична једињења по 

функционалним групама 

• напише формуле алкохола и објасни њихову 

номенклатуру 

• 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 својства 

• кетони, њихова номенклатура и својства 

• помоћу хемијских једначина прикаже реакције 

алдехида и кетона 

2. 

Карбоксилне 

киселине и 

деривати 

карбоксилних 

киселина 

10 

 својства и реакције 

карбокислних киселина 

 деривати карбоксилних 

киселина 

 својства хлорида, амида, 

естара и анхидрида 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

• усмену проверу знања 

• писану проверу знања 

• 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  

3. 

 

Органска 

азотна 

једињења 

8 

 својства и реакције азотних 

једињења 

 својства анилина 

 хетероциклична једињења и 

њихове особине 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

• усмену проверу знања 

• писану проверу знања 

• 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  

4. 
Увод у 

биохемију 
6 

 појам биохемија и клиничка 

биохемија 

Вредновање 

остварености исхода 

• сагледа улогу биохемије а посебно клиничке биохемије 

као науке 
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 улога воде у организму 

 биогени елементи 

 високоенергетска једињења 

вршити кроз: 

• усмену проверу знања 

• писану проверу знања 

• објасни улогу воде у организму и њену поделу 

• објасни биогене елементе и њихов значај за организам 

(посебно Nа, К, Cа, P) 

• објасни високоенергетска једињења њихов значај и 

улогу  

5. 
Угљени 

хидрати 
10 

 класификација и својства 

угљених хидрата 

 моносахариди 

 својства, реакције и 

циклични облици глукозе 

 својства, реакције и 

циклични облици фруктозе 

 дисахариди 

 полисахариди 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

• усмену проверу знања 

• писану проверу знања 

• објасни класификацију угљених хидрата према 

сложености 

• објасни и напише формуле триоза, пентоза и хексоза, 

њихов значај и улогу 

• напише и објасни реакције моносахарида на примерима 

глукозе и фруктозе 

• објаснити разлику између редукујићих и 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 

 варење угљених хидрата 

 гликолиза 

 аеробно разлагање угљених 

хидрата 

 Кребсов циклус и 

респираторни ланац 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

• усмену проверу знања 

• писану проверу знања 

• објасни варење и ресорпцију угљених хидрата 

• објасни процес гликолизе од гликогена преко 

фосфатних естара глукозе и фруктозе до пирогрожђане 

односно млечне киселине 

• објасни процесе аеробног разлагања угљених хидрата 

• објасни Кребсов циклус са респираторним ланцем  

7. Липиди 7 

 особине триглицерида 

 хидролиза триглицерида 

(сапонификација) 

 воскови 

 фосфоглицериди  

 холестерол 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

• усмену проверу знања 

• писану проверу знања 

• разликује осапунљиве и неосапунљиве липиде 

• дефинише триацилглицероле, 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  

8. 

Варење и 

метаболизам 

липида 

8 

• варење липида 

• метаболизам глицерола 

• метаболизам виших масних 

киселина 

• метаболизам амино-алкохола 

• ацетонска тела 

• метаболизам холестерола и 

његова биосинтеза 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

• усмену проверу знања 

• писану проверу знања 

 

• објасни варење липида и улогу жучних киселина, 

ресорпцију и путеве транспорта липида у организму 

• објасни метаболизам глицерола и β- 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 
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тела 

• објасни улогу холестерола у организму, његову 

биосинтезу и метаболизам 

8. 

Амино-

киселине и 

протеини 

8 

 својства  и реакције амино 

киселина 

 структура, подела, значај и 

таложење протеина 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

• усмену проверу знања 

• писану проверу знања 

 

 

• објасни и изврши класификацију амино киселина 

• хемијским једначинама прикаже њихово понашање, 

особине и значај 

• објасни и прикаже хемијским једначинама повезивања 

амино киселина, декарбоксилацију и дезаминацију 

• објасни разлику iѕmeđu полипептида и протеина 

• објасни структуру протеина и њен значај за живот 

• објасни поделу протеина 

• објасни процесе денатурације и коагулације 

9. 

Варење и 

метаболизам 

амино-

киселина и 

протеина 

8 

 варење протеина 

 метаболизам амино киселина 

 начини елиминације 

амонијака из организма-

биосинтеза урее 

 метаболизам и биосинтеза 

хемоглобина 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

• усмену проверу знања 

• писану проверу знања 

 

• објасни варење протеина у желуцу и танком цреву и 

значај неактивних облика ензима, 

• објасни метаболизам амино киселина и значај 

добијених производа 

• 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 

10. 

Ензими, 

хормони и 

пуфери 

10 

 ензими  и фактори који утичу 

на активност ензима 

 коензими 

 хормони 

 хормони хипофизе, тиреоиде, 

ендокриног панкреаса, 

надбубрежне жлезде и 

полних жлезда 

 улога инсулина у 

метаболизму угљених 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

• усмену проверу знања 

• писану проверу знања 

 

• објасни улогу ензима, објасни важност неактивног и 

активног облика, 

• објасни значај и врсте коензима 

• објасни дејство хормона 

• објасни улогу инсулина у организму 

• наведе хормоне хипофизе, тиреоиде, надбубрежне 

жлезде и полних жлезда и њихову улогу 

• објасни пуфере, њихов значај и улогу у организму 

• повеже значај ензима, хормона и пуфера у одигравању 

свих процеса у организму 
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*Корелација са другим наставним предметима: Биологија, Физика, Патологија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хидрата 

 значај, врсте и улога пуфера у 

организму-пуфери крви 

 заједнички путеви свих 

метаболизама и значајна 

улога ензима, хормона и 

пуфера у њима 

Укупан број часова 96   
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Наставни предмет: БИОЛОГИЈА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32                                                                        

Недељни фонд часова: 1    

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 и 1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви предмета:  
• Упознавање са основним правилима наслеђивања и узроцима варирања особина организама;  

• Упознавање са општим  принципима генетике човека.  

Задаци: 

-Упознавање ученика са основним појмовима из биологије  

Редни 

 бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. 

 

Механизми 

наслеђивања 

особина 

 

18 

Механизми наслеђивања, Хромозоми, ген, геном, 

фенотип 

Менделова правила наслеђивања 

Типови наслеђивања особина 

Облици интеракција међу генима 

Типови наслеђивања пола и полно везана својства 

Узроци варијабилности организама у природи 

Хромозомске мутације и мутагени агенси 

Генске мутације 

Генетичка структура популације 

Вештачка селекција и оплемењивање биљака и 

животиња 

Евидентирање и 

оцењивање 

ученика (путем 

усмене и писане 

провере знања, 

тестирања, 

израде 

презентација и 

пројеката) 

• објасни појмове: генерација, наслеђивање, хромозом, 

ген, генотип и фенотип 

• објасни Менделова правила наслеђивања на 

примерима трихибридног и полихибридног 

наслеђивање 

• објасни: интермедиарно, везано, кодоминантно и 

полигено наслеђивање 

• објасни облике интеракције међу генима (епистатични 

и хипостатични гени, комплементарни гени, 

инхибиторни гени, плејотропни ефекат гена) 

• објасни наслеђивања пола и наслеђивање полно 

везаних својстава 

• објасни факторе варијабилности организама у 

природи (комбинативно наслеђивање, модификације, 

мутације) 

• објасни природу и значај генских мутација 

• наведе врсте и последице хромозомских мутација 

(структурних и нумеричких) 
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*Корелација са другим наставним предметима: Хемија, Спортско коњарство, Кинологија, Болести животиња 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Основе 

генетике 

човека 

14 

Методе изучавања у генетици човека 

Хромозоми човека, појам кариотипа, кариограма и 

идиограма 

Моногенско наслеђивање  

Полигено наслеђивање 

Генетичка контола развојних процеса 

Нслеђивањ пола код човека и особина везаних за 

полне хромозоме 

Последице укрштања у сродству 

Генетичко саветовање и рано откривање 

наследних болести 

 

Евидентирање и 

оцењивање 

ученика (путем 

усмене и писане 

провере знања, 

тестирања, 

израде 

презентација и 

пројеката) 

• наведе методе изучавања у генетици човека 

• објасни појмове: кариотип, кариограм и идиограм 

• опише хромозоме човека и наслеђивање пола код 

човека 

• наведе неколико особина човека које су 

детерминисане аутозомно доминантно и аутозомно 

рецесивно 

• наведе особине човека које се наслеђују полно везане 

• објасни генетичку контролу развића и старења човека 

• објасни наслеђивање крвних група 

• наведе неке од последица промена у структури и 

броју хромозома код човека (анеуплоидије, 

мозаицизам, полиплоидије, миксоплоидије и 

химеризам) 

• наведе узроке који доводе до генских и хромозомских 

аберација код човека 

• објасни последице брака у сродству 

• објасни значај генетичких саветовалишта и раног 

откривања наследних болести 

Укупан број часова            

32 
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Б. Обавезни стручни предмети ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР (Други разред) 

Наставни предмет: ФАРМАКОЛОГИЈА 

Подручје рада: Пољопривреда,  производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64 32 64 20 

Недељни фонд часова: 2 1 2  

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви предмета::  

 Стицање знања о пореклу, начину апликације, судбини (понашању) лека у организмуи елиминацији лека из организма; 

 Развијање способности примене лека у терапијске и профилактичке сврхе. 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Вредновање остварености 

исхода 

1 

Општа 

фармакологија 

 

140 

Теорија (24 часа) 

 Појам лека; 

 Облици лека; 

 Путеви  апликације лека; 

 Судбина лека у организму; 

 Дозирање лека; 

 Елиминација лека из организма. 

 

 

 

 

Вежбе (32 часа); и настава у блоку (20 

часова).: 

 Облици и дозирање лекова; 

 Чување лекова; 

 Припрема лека за апликацију; 

 Припрема места и животиње за 

апликацију лека; 

 Прибор и инструменти за апликацију 

лека. 

Теорија: 

 објасни порекло  лека; 

 разликује облике лекова; 

 разликује начине апликације лека; 

 објасни судбину лека у организму; 

 разликује дозе лека; 

 објасни путеве елиминације лека из организма; 

 

 

 

 

Вежбе и настава у блоку: 

 одабере лекове према облику и примени их у 

одређеној дози; 

 одабере и чува лек према прописима које 

налаже фармакопеја; 

 одабере прибор и инструменте за апликацију 

лека; 

 идентификује потребан лек и припреми га за 

апликацију; 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода; 

- тестове знања; 

- тестове практичних 

вештина; 

- дневника 

практичног рада. 
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Практична настава (64 часа); 

 Припрема места и животиње за 

апликацију лека; 

 Прибор и инструменти за апликацију 

лека; 

 Технике апликације лека. 

Практична настава: 

 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 − 

под надзором ветеринара интравенски и 

интраперитонеално; 

 обави самостално  апликацију  лека 

распршивачем (аеросол) − под надзором 

ветеринара и инхалацијом 

2 

 

Специјална 

фармакологија 
40 

Теорија 

• Дезинфицијенси; 

• Антисептици; 

• Антипаразитици; 

• Средства која делују на дигестивни 

тракт; 

• Средства која делују на респираторни 

тракт; 

• Средства која делују на 

кардиоваскуларни систем; 

• Средства која делују на урогенитални 

тракт; 

• Средства која делују на нервни систем; 

• Средства која делују на слузокожу и 

кожу; 

• Хемотерапеутици; 

• Витамини и хормони; 

• Биолошки препарати. 

 идентификује дезинфицијенсе; 

 објасни механизам деловања дезинфицијенса, 

антисептика и антипаразитика;  

 наведе поједине представнике групе лекова 

који делују на кожу и слузокожу; 

 наведе представнике појединих група лекова 

који делују на органе за варење и на органе за 

дисање; 

 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; 

 направи преглед антибиотика у односу на 

њихову намену; 

 наведе представнике појединих група 

антипаратитика; 

 дефинише значај и примену хормона; 

 дефинише значај и примену витамина; 

 објасни својства биолошких препарата: 

вакцина, серума и дијагностичких средстава. 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

•праћење остварености 

исхода; 

•тестове знања. 

 

Укупан број часова 180    

*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Анатомија и физиологија,  Хемија,  Биохемија,  Хигијена и нега животиња,  Болести животиња,  Основи 

хирургије,  Породиљство, Професионална пракса.  
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Наставни предмет: ПАТОЛОГИЈА  

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64   10 

Недељни фонд часова: 2    

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви прдмета: 
 - Стицање знања из области патолошке морфологије и патолошке физиологије; 

-  Стицање знања за разумевање клиничких предмета. 

Задаци: 

- Оспособљавање ученика за уочавање поремећаја код животиња; 

- Стицање знања о пореклу, начину апликације, судбини (понашању) лека у организму и елиминацији лека из организма; 

- Развијање способности примене лека у терапијске и профилактичке сврхе. 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр.  

часова 

 

Препоручени садржаји по модулима 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Вредновање 

остварености исхода 

1. 

 

Патолошки 

поремећаји 
54 

Теоријска настава (44 часа); 

• Болесни процес и болесно стање; 

• Етиолошки фактори; 

• Хипертрофија; 

• Хиперплазија; 

• Некроза; 

• Развојне аномалије и наказе; 

• Анемије; 

• Хиперемија; 

• Инфаркт; 

• Стаза; 

• Тромбоза; 

• Метастаза; 

• Емболија; 

• Крварења; 

• Хипотермија и хипертермија. 

• 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; 

• опише узроке настанка анемије, хиперемије, 

инфаркта, стазе, тромбозе, емболије и метастазе; 

• наведе узроке, врсте и начине крварења; 

• објасни процес терморегулације; 

 

 

 

 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

 праћење 

остварености 

исхода; 

 тестове знања; 

 тестове 

практичних 

вештина; 

 дневника 

практичног рада. 
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 Настава у блоку (10 часова).: 

• Избор места за извођење обдукције; 

• Припрема прибора за извођење обдукције; 

• Помоћ при обдукцији; 

• Узимање узорака патолошког материјала; 

• Микроскопирање готових патолошких 

препарата. 

 

• одабере место и прибор за извођење обдукције; 

• одабере и пакује патолошки материјал; 

• идентификује патохистолошке промене. 

 

2. 

Запаљења и 

тумори 
20 

Теоријска настава (20 часова). 

• Узроци, врсте и ток запаљења; 

• Номенклатура запаљења; 

• Узроци настанка, облик и грађа тумора; 

• Врсте тумора; 

• Номенклатура тумора 

• наведе узроке запаљења; 

• опише симптоме запаљења; 

• објасни компоненте запаљења; 

• користи номенклатуру запаљења; 

• објасни узроке, облик и грађу тумора; 

• разликује малигне и бенигне туморе; 

• користи номенклатуру тумора. 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

 праћење 

остварености 

исхода; 

 тестове знања 

Укупан број часова 74    

*Корелација са другим наставним предметима/модулима:Анатомија и физиологија, Епизоотиологија,  Болести животиња, Породиљство. 
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Наставни предмет: ХИГИЈЕНА И НЕГА ЖИВОТИЊА 

Подручје рада: Пољопривреда ,производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64 32 64 20 

Недељни фонд часова: 2 1 2  

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

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

 - Стицање знања из области хигијене простора, опреме и неге животиња. 

Задаци:  

Стицање знања о значају спровођења зоотехничких мера у сточарству. 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Вредновање 

остварености исхода 

 

1. 

 

Еколошки 

фактори 

24 

 

Теорија: (24 часа) 

• Сунчева светлост; 

• Ваздух; 

• Вода; 

• Земљиште. 

 

Теорија: 

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. 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода; 

• тестове знања. 

2. 

 

Хигијена и 

нега 

животиња 

156 

Теорија (40 часова); 

• Дезинфекција;  

• Дезинсекција;  

• Дератизација; 

• Хигијена коже, вимена;  

• Хигијена папака и копита; 

• Зоохигијенски услови смештаја; 

• Нешкодљиво уклањање лешева. 

 

 

 

 

Теорија: 

• наведе врсте средстава која се користе за дезинфекцију; 

• наведе врсте средстава која се користе за дератизацију; 

• наведе врсте средстава која се користе за дезинсекцију;  

• објасни на који начин се одржава хигијена коже, вимена, 

папака и копита; 

• опише услове држања животиња; 

• наведе начине нешкодљивог уклањања лешева 

 

 

 

 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода; 

• тестове знања; 

• тестове практичних 

вештина; 

 дневник практичног 

рада. 
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Вежбе (32 часа); и настава у блоку 

(20 часова).: 

• Одређивање микроклимата у 

објектима; 

• Узимање узорака воде за хемијску и 

бактериолошку анализу; 

• Поступци дезинфекције, дезинсекције 

и дератизације; 

• Одржавање хигијене у сточарским 

објектима. 

 

Практична настава (64 часа); 

• Нешкодљиво уклањање лешева; 

• Поступак са стајњаком; 

• Транспорт животиња; 

• Нега животиња. 

Вежбе и настава у блоку: 

• 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; 

 

 

 

 

 

 

Практична настава: 

• примени мере нешкодљивог уклањања лешева; 

• примени биотермичку обраду стајњака; 

• припреми возило и животињу за транспорт; 

• примени негу (прање, купање, шишање, тимарење) 

животиња 

Укупан број часова 180    

*Корелација са другим наставним предметима/модулима:Анатомија и физиологија, Биологија, Сточарство са исхраном, Епизоотиологија,  Болести животиња, 

Основи хирургије, Професионална пракса 
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Наставни предмет: ЕПИЗООТИОЛОГИЈА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64 64  10 

Недељни фонд часова: 2 2   

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви предмета: 
- Развијање знања и вештина за рад у лабораторији; 

  - Развијање знања о морфолошким и биолошким карактеристикама паразита. 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

 часова 

Препоручени садржаји по модулима ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Вредновање 

остварености 

исхода 

 

1. 

Микробиологија 

 
106 

Теорија(32 часа) 

• Грађа микроорганизама; 

• Физиологија микроорганизама; 

• Екологија микроорганизама; 

• Имунологија; 

• Инфекција. 

 

 

 

 

 

Вежбе (64 часа); и настава у блоку (10 

часова) 

• Лабораторијски прибор; 

• Узимање, паковање и слање 

материјала за лабораторијски преглед; 

• Прављење микроскопских препарата;  

• Препознавање микроорганизама; 

• Припремање хранљивих подлога; 

• Копролошки преглед; 

• 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 пошаље га у лабораторију 

на правилан начин; 

•  прави и боји микроскопске препарате и врши 

микроскопирање;  

•  прави хранљиве подлоге и засејава 

микроорганизме;  

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 

остварености 

исхода; 

• тестове знања; 

• тестове 

практичних 

вештина; 

• дневник 

практичног рада. 
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• Хематолошки преглед; 

• Уролошки преглед; 

• Дерматолошки преглед. 

 

•  узме узорке измета, крви и урина и припреми 

препарате за преглед; 

• узме узорке и прави препарате за дерматолошки 

преглед; 

• препознаје основне облике бактерија;  

•  препознаје и распознаје паразите. 

2. 

 
Паразитологија 32 

Теорија (32 часа) 

• Појам и класификација паразита; 

• Морфолошке и биолошке одлике протозоа; 

• Морфолошке и биолошке одлике хелминта; 

• Морфолошке и биолошке одлике 

артропода; 

• Распрострањеност паразита; 

• Патогено деловање паразита;  

• Реакција организма домаћина. 

 

• класификује паразите по систематским 

категоријама;  

• одреди номенклатуру паразитских врста; 

• објасни грађу протозоа;  

• класификује представнике протозоа; 

• објасни морфолошке и биолошке карактеристике 

хелминта; 

• класификује трематоде, цестоде и нематоде; 

• објасни значај хелминта у настанку паразитских 

болести; 

• опише морфолошке и биолошке одлике артропода; 

• наведе значај геоклиматских фактора за развој и 

размножавање паразита; 

• објасни видове патогеног деловања паразита; 

• објасни како организам домаћина реагује на 

присуство паразита. 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 

остварености 

исхода; 

• тестове знања; 

• тестове 

практичних 

вештина; 

• дневник 

практичног рада. 

Укупан број часова 138    

*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Анатомија и физиологија, Хигијена и нега животиња, Болести животиња,  Основи хирургије, 

Професионална пракса. 
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Наставни предмет: ПРОФЕСИОНАЛНА  ПРАКСА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Пракса Настава у блоку 

   90 

Недељни фонд часова:     

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви предмета: 
- 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. 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по 

модулима 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

Вредновање остварености исхода 

 

1. 

Техника 

апликације 

лека 

 

30 

• Припрема лека 

• Апликација лека 

 

• самостално припреми лек 

• апликује лек интрамускуларно, 

субкутано, перорално 

 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

• праћење остварености исхода 

• овладавање практичних вештина 

• оцењивање вођења дневника 

 

2. 

Хигијена и 

нега 

домаћих 

животиња 

60 

• Спровођење дезинфекције 

• Спровођење дезинсекције  

• Спровођење дератизације 

• Биотермичка обрада стајњака 

• Хигијена и нега животиња 

 

 

• 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 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

• праћење остварености исхода 

• овладавање практичних вештина 

• оцењивање вођења дневника рада 

Укупан број часова 90    

*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Анатомија и физиологија, Хигијена и нега животиња, Патологија,  Епизоотиологија, Фармакологија 
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В. Изборни предмети ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР (Други разред) 

Наставни предмет: ВЕРСКА НАСТАВА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

37     

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње школе  ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 6/2003, 23/2004, 9/2005 и 11/2016) 

ЦИЉЕВИ верске наставе, као изборног предмета, у оквиру средњошколског образовања и васпитања јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство 

традиционалних цркава и верских заједница које живе и делају на нашем животном простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот 

и 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. Притом упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене, историјски дате цркве или верске заједнице треба да се 

остварује у отвореном и толерантном дијалогу, уз уважавање других религијских искустава и философских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних 

искустава и достигнућа човечанства. 

ЗАДАЦИ верске наставе су 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; 

- буди потреба и 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; 

- развија и негује 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 своје властите личности и ка 

остваривању сусрета са светом, са природом и, пре и после свега, са Богом; 

- изграђује способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског стваралаштва у науци и другим 

областима; 

- изграђује свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и 

природи. 

ЦИЉ наставе православног катихизиса (веронауке) у средњем образовању и васпитању јесте да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући 

две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки (будући) живот (димензију идеалног). То значи да ученици систематски 

упознају православну веру у њеној доктинарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се излагање хришћанског виђења живота и 

постојања света обавља у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којима се настоји показати да хришћанско виђење 

(литургијско, као и подвижничко искуство Православне Цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и верско 

образовање. Све ово спроводи се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и на делатном плану, уз настојање да се доктринарне поставке 

спроведу у свим сегментима живота (однос са Богом, са светом, са другим људима и са собом). 
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ЗАДАЦИ у настави православног катихизиса (веронауке) су да код ученика: 

- развије отвореност и однос према Богу као Другој и другачијој Личности у односу на нас, као и отвореност и однос према другом човеку као икони Божјој, 

личности, такође, другачијој у односу на нас, те да се између ове две релације оствари узајамно зависна веза (свест о заједници); 

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

односу са природом која нас окружује и друго, као и за одговарање на питања у светлу православне хришћанске вере и искуства Цркве; 

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

областима стваралаштва (при чему се остварује комплементарност са другим наукама); 

- помогне у одговорном обликовању заједничког живота са другим, у изналажењу равнотеже између властите личности и заједнице, у остварењу сусрета са 

светом (са људима различитих култура, религија и погледа на свет, са друштвом, са природом) и са Богом; најзад, 

- изгради уверење да је свет и све што је у њему, створен за вечност, да су сви створени да буду причасници вечног живота, те да се из те перспективе код ученика 

развије способност разумевања, преиспитивања и вредновања сопственог односа према другом човеку као непоновљивом бићу и према творевини Божјој и 

изгради спремност на покајање. 

Редн

и бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

1. 

УВОД  

1. Понављање кључних 

појмова обрађених у првом 

разреду средње школе  2 

• Специфичности наставе Православног 

катихизиса у средњој школи и 

гимназијама; 

• Рекапитулација обрађених садржаја о 

Богу, Цркви као богослужбеној заједници, 

хришћанском животу.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• 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.  

2. 

СТВАРАЊЕ СВЕТА И 

ЧОВЕКА  

2. Стварање света 

3. Стварање човека по 

икони и подобију Божјем 

4. Творевина и човеково 

место у њој 

5. Свет је створен са циљем 

да постане Црква 

6. Представе стварања 

света и човека у 

православној иконографији  

5 

• Библијска сведочанства о стварању света 

и човека; 

• Учење Цркве о стварању света и човека; 

• Последице стварања ни из чега по 

природу и човека; 

• Творевина и човеково место у њој; 

• Свет је створен са циљем да постане 

Црква; 

• Православна иконографија о стварању 

света.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да интерпретира учење 

Цркве о стварању света; 

• моћи да објасни да је човек икона 

Божја зато што је слободан; 

• моћи да објасни да је човек 

подобије Бога зато што је способан 

за заједницу; 

• моћи да објасни да је Бог створио 

свет са циљем да вечно живи у 

заједници са Њим; 

• бити подстакнут да просуђује о 

смислу постојања човека и света; 

• моћи да разликује особености 
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створеног и нествореног; 

• моћи да развија одговорност за 

сопствени живот и живот других; 

• моћи да преиспитује и вреднује 

сопствени однос према Богу, 

другом човеку и према творевини 

Божјој.  

3. 

ПРАРОДИТЕЉСКИ 

ГРЕХ  

7. Библијска повест о 

прародитељски греху 

8. Прародитељски грех као 

промашај циља стварања 

9. Светоотачко тумачење 

прародитељског греха 

10. Јединство човека са 

Богом - једини начин да се 

превазиђе смрт 

11. Човекова злоупотреба 

творевине 

12. Прародитељски грех у 

светлости богослужбених 

текстова  

6 

• Библијска и светоотачка сведочанства о 

прародитељском греху; 

• Последице прародитељског греха; 

• Еколошки проблем као једна од 

последица човекове отуђености од Бога; 

• Превазилажење еколошке кризе је могуће 

повратком човека у заједницу са Богом; 

• Појам прародитељског греха у 

богослужбеним текстовима.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да објасни у чему се састоји 

прародитељски грех; 

• моћи да сагледа последице 

прародитељског греха и начин 

њиховог превазилажења; 

• моћи да објасни каква је улога 

човека у остваривању назначења 

света; 

• моћи да просуди о важности 

учествовања у литургијском 

сабрању за сопствено спасење; 

• бити подстакнут да се 

одговорније односи према 

природи; 

• моћи да стекне увид у личну 

одговорност за своје поступке; 

• моћи да уочи значај покајања за 

своје спасење.  

4. 

СВЕШТЕНА ИСТОРИЈА 

СПАСЕЊА (ОД АДАМА 

ДО ИЗРАИЉА)  

13. Каин и Авељ 

14. Ноје и барка, као 

праслике Христа и Цркве 

15. Црква и Вавилонска 

кула 

16. Авраамов завет са 

Богом и наговештај Цркве 

Христове 

17. Жртвовање Исака као 

6 

• Тајна Христова у историји спасења; 

• Лични однос са Богом старозаветних 

патријараха и праотаца; 

• Праслике Христа и Цркве у периоду 

старозаветних патријараха и праотаца.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да уочи да се Бог у Старом и 

Новом Завету открива као личност 

и да позива човека у заједницу са 

Њим; 

• моћи да, на примеру Каина и 

Авеља, закључи да је свако убиство 

- братоубиство; 

• моћи да, на примеру Ноја, схвати 

значење појма праслика Христа и 

Цркве као места спасења; 

• моћи да, на примеру Вавилонске 

куле, схвати да ни једна људска 

заједница мимо Бога не води 
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праслика жртве Христове 

18. Јаков постаје Израиљ  

остварењу човековог назначења; 

• моћи да разуме да је откривење 

Аврааму почетак остваривања 

Цркве у историји; 

• бити свестан да је за богопознање 

неопходан личан сусрет са Богом; 

• моћи да разуме да је обећање 

потомства дато Аврааму духовног 

карактера.  

5. 

СВЕШТЕНА ИСТОРИЈА 

СПАСЕЊА (ОД 

МОЈСИЈА ДО ХРИСТА)  

19. Откривење Бога 

Мојсију (ЈХВХ, ὁ ὢν) 

20. Пасха 

21. Месија циљ 

старозаветних ишчекивања 

22. Давид и Соломон 

23. Испуњење 

старозаветних пророштава 

у Исусу Христу 

24. Праслике Свете 

Тројице, Исуса Христа и 

Цркве у Старом Завету 

(систематизација теме)  

6 

• Повезивање појмова: Стари и Нови 

Израиљ; mâna и Причешће, Пасха и 

Васкрсење, Педесетница и Силазак Светог 

Духа на Апостоле, Помазаник или Месија; 

• Месија - циљ старозаветних ишчекивања; 

• Откривење Бога Мојсију; 

• Пасха; 

• Давид и Соломон; 

• Делатност старозаветних пророка; 

• Испуњење старозаветних пророштава у 

Исусу Христу; 

• Праслике Свете Тројице, Исуса Христа и 

Цркве у Старом Завету.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• знати да је старозаветна вера - 

вера у једнога Бога; 

• моћи да објасни нека од 

старозаветних пророштава која су 

се остварила у личности Христовој; 

• моћи да наведе који старозаветни 

догађаји јесу праслика Сина Божјег 

и новозаветне Цркве. 

• моћи да повезује догађаје 

старозаветне и новозаветне 

историје; 

• моћи да уочи разлику између 

уобичајеног значења речи пророк и 

њеног библијског смисла; 

• моћи да, на примеру пророчке 

делатности, увиди значај старања о 

социјално угроженим категоријама 

друштва; 

• моћи да схвати, на примеру 

Израиља, да Црква има 

наднационални карактер; 

• моћи да упореди Десет заповести 

са Христовим заповестима о 

љубави; 

• знати да је месијанска идеја 

присутна током старозаветне 

историје; 

• моћи да промишља о сопственом 

месту у историји спасења;  
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Корелација с другим предметима / модулима: Српски језик и књижевност, Историја,  Географија , Екологија, Физика, Филозофија, Социологија,  Ликовна 

култура, Музичка култура 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

СТАРОЗАВЕТНА 

РИЗНИЦА  

25. Мудросна књижевност - 

одабрани одељци 

26. Одабрани одељци из 

Псалама Давидових 

27. Старозаветни списи у 

богослужењу Цркве  

3 

• Мудросна књижевност; 

• Псалми Давидови; 

• Пророци Илија и Јелисеј; 

• Старозаветни списи у богослужењу 

Цркве.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да се, подстакнут 

примерима, смелије суочи са 

грехом самооправдавања и сваким 

грехом, уопште; 

• моћи да уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса 2. 

разреда средње школе.  

* Укупан број часова Остали број часова предвиђен је за друге типове часа. 
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Наставни предмет: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ   

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

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 и 1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви предмета:  Општи циљ предмета је да ученици стекну сазнања , развију способности и вештине и стекну сензибилитет за поштовање  људских права, 

толеранцију, равноправност полова, разумевање пријатељства међу народима, етничким , националним и верским групама. 

Задаци:  

- Разумевање природе и начина успостављања друштвених, етичких и правних норми; да науче врсте права 

-Да се постакну и оспособе за активну партиципацију у животу школе 

-Разијање способнист кртичког расуђивања и одговорног одлучивања 

Редни 

 бр. 
Назив теме Бр . часова Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. 
Права и 

одговорности 
17 

• Користи прилоге и радне материјале 

који се налазе у приручнику и 

осмишљени су за сваку радионицу 

• Анализира међународне и домаће 

документе о заштити људских права и 

права детета 

• Анализира садржај појединачним 

члановима Конвенције о правима детета 

људи/детета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

-  тестове знања 

-  тестове практичних 

• Објасни значење и смисао људских права 

• Разликује врсте људских права (лична, 

политичка, социјалноекономска, културна, 

здравствена права) 

• Анализира и објашњава однос права и 

одговорности 

• Објасни целовитост и узајамну повезаност 

људских права 

• Објасни универзалност и развојност људских 

права 

• Објашњава потребу посебне заштите права 

детета 

• Проналази примере и показатеље остваривања 

и кршења људских права 

• Процени положај појединца и друштвених 

група, са аспекта људских права 

• Објасни механизме и начине за заштиту 

људских права 

• Анализира и тумачи основна међународна и 
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*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Српски језик и књижевност, Историја,Географија, Социологија са правима грађана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вештина домаћа документа 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 

акција 

14 

• Користи прилоге и радне материјале 

који се налазе у приручнику и 

осмишљени су за сваку радионицу 

• Осмишљава план акције према 

понуђеној структури и корацима 

пројектног планирања 

• Идентификује проблеме у својој локалној 

заједници/ школи 

• Анализира изабране проблеме, изучава их 

• Предлаже активности и дискутује о њима 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 презентацију, нацрт 

акције и резултате акције. 

3. 

 
Евалуација  1 Комнтари ученика 

 

Укупан број часова            32  
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Г. Стручни изборни предмети: ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР (Други разред) 

Наставни предмет: БОЛЕСТИ  ПЧЕЛА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви предмета: 
- Стицање знања о условима настанка болести пчела; 

- Развијање способности примене знања у пракси  

Задаци:  

- Стицање знања о улози превентивних мера у сузбијању и искорењивању болести пчела 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

Вредновање остварености исхода 

 

1. 

 

Болести пчела 
32 

 

• Услови појаве болести пчела и пчелињег легла 

• Путеви преношења патогених узрочника 

• Улога деловања неспецифичних фактора на 

настајање, одржавање и ширење болести 

• Ноземозе 

• Акарозе 

• Ектопаразити пчела, матица и легла 

 

• дефинише услове настанка и 

преношења болести 

• 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 

• Мере превенирања, сузбијања и 

искорењивања хоземозе 

• Мере превенирања, сузбијања и 

искорењивања акарозе 

• Мере превенирања, сузбијања и 

искорењивања ектопаразита пчела, матица и 

легла 

 

• 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 

 

Укупан број часова 64    

*Корелација са другим наставним предметима: Анатомија и физиологија, Фармакологија, Болести животиња, Професионална пракса 
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Наставни предмет: КОЗАРСТВО  

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви предмета: 
- Стицање знања о пореклу коза, расама и њиховим производним особинама; 

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

 - Познавање хранива и начина примене у исхрани коза. 

Задаци: 

Развијање способности примене знања у пракси. 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Вредновање 

остварености исхода 

 

1. 

 

Гајење коза 
32 

• Порекло коза 

• Расе коза 

• Селекција коза 

• Одгајивање коза 

• Млеко и мужа козао 

• објасни порекло коза 

• разликује поједине расе коза 

• наведе методе одгајивања и начине 

извођења селекције 

• опише карактеристике и употребну вредност 

млека коза 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење 

остварености исхода 

- тестове знања 

 

 

2. 

Исхрана 

коза 
32 

• Специфичности код исхране коза 

• Хранидбене норме у исхрани коза 

• Састављање оброка и исхрана појединих категорија 

коза 

 

• објасни специфичности у исхрани коза у 

односу на друге преживаре 

• наведе хранидбене потребе у исхрани коза 

• састави табелу оброка за поједине 

категорије коза 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење 

остварености исхода 

- тестове знања 

 

Укупан број часова 64    

*Корелација са другим  наставним предметима: Анатомија и физиологија, Сточарство са исхраном, Болести животиња, Екологија 
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Наставни предмет: ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА У СТОЧАРСТВУ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други или трећи 

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теорија Вежбе Практична настава Настава у блоку 

40 24   

Недељни фонд часова:     

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви преднета: 

- Стииање знања о значају и бнолошкмм основама органске пољопривреде;  

- Стицање знања о карактеристикама сточарске производњс; 

~ Спшање знања о врстама и расама у органском сточарству; 

- Стицање знања о производњи сточне хране на органским принципима; 

- Стицање знања о исхрани животиња на прннципима органске производње 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Вредновање 

остварености исхода 

1. 

Основи 

органске 

пољопривреде 

6 

- Развој одрживих слстема 

пољопривреде; 

- Основе добре пољопривредле праксе 

(,.ГЛОБАЛ-ГАП“);  

- Основе интегралне пољопривредне 

производње;  

- Основе и значај органске 

пољоприврсде; 

- Оеновне дефиннције маркетинга као 

процеса. 

- објасни  разлику између традиииолалне,  конвеционалне 

и одрживе пољопривреде; 

-дефинише и објасни принципе добре пољопривредне 

праксе  и интегралне пољопривредне производње;  

-дефинише и наброји основне циљеве органске 

пољопривреде;  

-дефинише (одржив) маркетинг 

-дефинише активности које су обухваћене маркетингом. 

Вредновање 

оствареностл исхода 

вршити кроз: 

•праћење ocтвареносзи 

исхода 

•тестове знања 

2. 

Основи 

органске 

сточарске 

производње 

6 

-Специфичности органског 

сточарства; 

-Значај гајења у органској 

пољопривреди; 

-Однос према домаћим животињама; 

 -Услови којима располаже наша 

земља за организовање органске 

сточарске производње. 

-наведе недостатке интезивне сточарске производње; 

-објасни значај гајења домаћих животиња на органским 

принципима; 

-усвоји технике управљања у органском сточарству. 

Вредновање 

оствареностл исхода 

вршити кроз: 

•праћење ocтвареносзи 

исхода 

•тестове знања 

3.  Врсте и расе 10 -Буша, подолац, домаће шарено - наведе pace кoje се могу гајити органском производњом: Вредновање 
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за органску 

производњу 

говече; 

-Моравка, ресавка, мангулица, домаћа 

месната свиња; 

-Праменка и њени сојеви, цигаја; 

-Домаће расе коза; 

-Домаће расе живине; 

-Општи принципи одгајивања 

животиња; 

-Формирање запата; 

-Општи принципи смештаја и неге 

домаћих животиња 

- примени технологију одгајивања;  

- објасни услове смештаја и неге домаћих животиња. 

оствареностл исхода 

вршити кроз: 

•праћење ocтвареносзи 

исхода 

•тестове знања 

4. 

Производња 

сточне хране 

на органским 

принципима 

10 

• Зелена хранва са природних или 

сејаних травњака; 

• Зелена хранива са ораница; 

• Сено; 

• Сенажа; 

• Силажа; 

• Коренасто кртоласта хранива; 

• Зрнаста биљна хранива; 

• Протеинска хранива; 

• Угљено хидратна хранива; 

• Смеше концетрата. 

-бира зелена биљна хранива 

-наброји конзервирана и коренасто кртоласта хранива 

-наведе најзначајнија зрнаста хранива са наших подручја 

као и њихове нус производе; 

-припреми смеше концентрата из органске производње; 

-наброји помоћна средства у преради хранива 

Вредновање 

оствареностл исхода 

вршити кроз: 

•праћење ocтвареносзи 

исхода 

•тестове знања 

5. 

Исхрана 

животиња по 

принципима 

органске 

производње 

8 

• Исхрана говеда; 

• Исхрана оваца; 

• Исхрана коза; 

• Исхрана свиња; 

• Исхрана живине. 

• дефинише основне принципе исхране преживара по 

врстама и категорнјама; 

• објасни исхрану непреживара по врстама и категоријама; 

* објасни принципе правилне исхране живине. 

Вредновање 

оствареностл исхода 

вршити кроз: 

•праћење ocтвареносзи 

исхода 

•тестове знања 

Вежбе  

•  Задатак 1: о осиовама органске прпнзводње: израда добре пољопривредне праксе („ГЛОБАЛ-ГАП") и плана конверзије за посебну сточарску 

фарму/предузеће. 

 Задатак 2: о биолшким основама органског сточарства: израда плана за праћење узгоја посебне регионалне врсте и расе животиња, поређење узгоја у 

конвенционалном и органском газдинству. Добробит животиња, оптерећеност пашњака стоком, технологија гајења итд. 

 Задатак 3: о врстама и расама за органску производњу:предлог техника узгоја за одабрану врсту животиња, укључујући ефекте услова смештаја и расе 

на пример лактацију, прираст (у тову), стопу рађања итд. 

 Задатак 4:о производњи сточне хране на органским принципима:предлог за производњу сточне хране  за (регионално) специфичну категорију и расу 

животиња, укључујући праћење раста, жетве/бербе, обраде, припрема и складиштења или праћење екстезивних пашњака, обнављање траве . биодивирзитетврсте, 

суву материју итд. 
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 Задатак 5:о исхрани животиња на принципима органске производње: предлог за режим давања сточне хране за (регионално) специфичну категорију и 

расу животиња према органским принципима исхране. 

  

За задатак који ученицн одаберу планирана су 24 часа и може се реализовати  индивидуалио или групно. 

Укупан број часова 64    

 

Корелација са другим предметима Анатомија и физиологија; Хигијена и нега животиња; Сточарство са исхраном 
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Д. Изборни општеобразовни предмети: Ветеринарски техничар (Други разред)  

Наставни предмет: ГЕОГРАФИЈА У ПОЉОПРИВРЕДИ 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Други  

Образовни профил: Ветеринарски техничар  

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

 Циљеви предмета:  
- Стицање  знања о природним и друштвеним одликама географске средине и о њиховом утицају на развој пољопривреде; 

- Оспособљавање ученика да примењују географско  знање у даљем образовању и професионалном развоју; 

- Оспособљавање ученика за посматрање,класификацију,решавање проблема и закључивање; 

- Оспособљавање ученика да користе писане,графичке и др.изворе информација и да их примењују у процесу учења; 

- Оспособљавање ученика за одговорно опхођење према себи и окружењу и активно учествовање у заштити,обнови и унапређивању животне средине. 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр.  

часова 

Препоручени садржаји по модулима 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

Вредновање остварености 

исхода 

 

1. 

 

Пољопривреда 

и њена 

просторна 

својства 

 

5 

Пољопривреда-појам,подела и значај 

Географски размештај пољопривредне 

производње 

Агроиндустрија:појам и значај 

Дефинише појам и значај пољопривреде, 

наведе поделу и типове пољ.Објасни значај 

агроиндустрије 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

2. 

 

Природни 

услови за развој 

пољопривреде 

7 

Физичко-географски фактори и 

пољопривреда:утицај рељефа 

Клима и пољопривреда 

Воде и пољопривреда 

Земљиште и пољопривреда 

Биљни и животињски свет и пољопривреда 

Заштита и унапређивање пољопривреде и 

животне средине 

Утицај човека на природне факторе 

Објасни утицај и значај рељефа,климе 

вода,земљишта и биогеограф.фактора на 

развој и размештај пољопривреде.Препозна 

деградацију и мере заштите природе 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

3. 

 

Друштвени 

услови за развој 
10 

Пораст светског становништва и 

расположиве количине хране 

Објасни однос бр.становника и количине 

хране,објасни утицај структура ст.на 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 
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пољопривреде Структура становништва и пољопривреда 

Миграције  пољопривредног становништва 

Села као простори пољ.производње 

Градови као аграрна тржишта 

Научно-технолошка достигнућа и 

пољопривреда 

 

пољопривреду,објасни процес 

деаграризације,улогу села и градова у 

поопр.,наведе позитивне и негативн 

последице научнотех.достигнућа 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

4. 

 

Социоекономск

и и 

организационо-

технички 

услови за развој 

пољопривреде 

6 

Просторни аспекти аграрних односа 

Аграрни простор и структура земљишног 

фонда 

Научно-технолошки развој и просторна 

организација пољопр. 

Наведе типове власништва,аграрних 

система,објаснизначај величине 

поседа,наведе структуру земљ.фонда и врсте 

агротехничких мера 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

5. 

 

Географска 

својства 

земљорадње 

15 

Настанак,развој,границе и значај 

земљорадње 

Географски размештај најважнијих биљних 

култура 

Земљорадња као извор сировина за 

индустрију 

Заштита и унапређивање биљне производње 

Опише развој и значај земљорадње,наведе 

главне области гајења важних 

култура,наведе инд.гране које користе ове 

сировине,наведе мере заштите биљне 

производње 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

6. 

 

Географска 

својства 

сточарства,лова 

и риболова 

12 

Развој сточарства,лова и риболова 

Размештај сточарства,лова и риболова 

Сточарство и риболов као извор сировина за 

индустрију 

Заштита и унапређивање сточарства,лова и 

риболова 

Опише развој,размештај сточарства,лова и 

риболова као и њихових најважнијих 

производа,наведе индустријске гране које 

користепроизводе ових грана,наведе мере 

заштите и унапређ.грана 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

7. 
Шумарство 

 
4 

Размештај,облике експлоатације и 

унапређ.шума,наведе гране инд.које користе 

дрво као сировине 

Географски размештај шума 

Експлоатација,заштита и унапређивање 

шума 

Размештај,облике експлоатације и 

унапређ.шума,наведе гране инд.које користе 

дрво као сировине 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 
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8. 

Глобализација и 

култ хране у 

21.веку 

 

9 

Глобализација светске привреде и њене 

последице 

Међународна организација ФАО 

Урбанизација и савремена исхрана 

становништва 

Проблеми исхране савременог човека 

Заштићени прехр.производи 

Објасни појам глобализације и њен утицај 

напривреду,објасни значај орг.ФАО,објасни 

утицај савремених процеса и култура на 

начин исхране,наведе познате 

зашт.производе 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

Укупан број часова 64    

*Корелација са другим наставним предметима/модулима:Биологија,  Хемија,  Историја,  Рачунарство и информатика 
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Наставни предмет: ИЗАБРАНИ СПОРТ 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљ  наставе предмета – изабрани спорт јесте да ученици задовољоље своја интересовња и потребе за стицањем знања, способности за бвљање спортом као 

интегралним делом физичке културе и настојање да стечена знања примењују у животу (стварање трајне навике за бављење спортом и учешћем на такмичњеима); 

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. 

Задаци:  

Стицање теоријских знања,стицање основних и продубљивање истих,техничких и тактичких знања ,социјализација ученика и неговање етичких вредности према 

ученицима у такмичењу као и откривање талентованих ученика и њихово подстицање да се баве спортом. Ученик треба да има објективну представу о 

сопственим могућностима. Принципи вежбања траба да се прилагоде узрасту ученика. Ученици морају да знају штетне последице неправилног вежбања и да 

упознају естетске вредности спорта за који су се определили. 

 

Редни 

 бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама Вредновање остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

1. 

Предлог 

спортова који се 

понуде 

ученицима као 

избор: 

У првом реду, 

спортови који се 

у одређеном 

обиму обрађују 

кроз наставу 

физичког 

64 

• Програмски садржаји физичког васпитања - 

изабраног спорта чини следећа структура: 

• развијање моторичких способности ученика; 

• спортско-техничко образовање ученика 

(обучавање и усавршавање технике); 

• индивидуална и колективна тактика изабраног 

спорта; 

• теоријско образовање; 

• правила изабраног спорта; 

• организовање унутар одељенских и 

међуодељенских такмичења.  

Предметни наставници утврђују 

минималне образовне захтеве у 

складу са усвојеним програмом 

за сваки изборни спорт. Под тим 

се подразумева: 

-савладаност основне технике и 

њена примена 

-познавање и примена 

елементарне тактике 

-познавање и примена правила 

-ангажованост и уешће ученика 

-теоријски објасни вредности 

физичких активности при 

учествовању у спортској игри 

-прикаже техничке вештине 

индивидуалне технике 

-прикаже,објасни и 

демонстрира колективну 

тактику са којом се упознао и 

учио 

-игра уз примену правила игре 

-учествује у организацији 
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васпитања:  

атлетика  

гимнастика  

ритмичка 

гимнастика  

рукомет  

кошарка  

одбојка  

мали фудбал  

плес 

 

ТЕОРИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ  

• упознавање ученика вредностима изабраног 

спорта; 

• упознавање ученика са основним 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 

спорта.  

Минимални образовни захтеви:  

• Предметни наставници утврђују минималне 

образовне захтеве, у складу са усвојеним 

програмом за сваки изабрани спорт. Под тим се 

подразумева: 

• савладаност основне технике и њена примена; 

• познавање и примена елементарне тактике; 

• познавање и примена правила; 

• ангажованост и учешће ученика на такмичењима 

у изабраном спорту.  

   

  

  

   

   

   

   

  

  

 

 

 

 

 

на такмичењу у изабраном 

спорту 

-тежиште рада у свим изабраним 

спортовима је на техници и њеној 

примени у ситуационим 

условима 

-увежбавање технике и тактике 

највише кроз игру и ситуацијама 

приближним деловима игре 

На часовима је обавезан 

индивидуалан приступ у складу 

са знањима и способностима 

ученика. При томе се прати 

напредак сваког ученика. 

Оцењивање ученика је у складу 

са обимом и квалитетом оног 

наученог садржаја који је 

одређен за сваког ученика 

(програм за почетнике и програм 

за напредније) 

Праћење напретка ученика 

обавља се сукцесивно током целе 

школске године,а на основу 

јединствене методологије која 

предвиђа следеће тематске 

целине: 

1) Стање моторичих способности 

2) Усвајање здравствено-

хигијенских навика 

3) Достигнути ниво савладаности 

моторичких знања,учења и 

навика у складу са 

индивидуалним могућностима 

4) Однос према раду 

Праћење и вредновање 

моторичких способности врши се 

на основу савладаности 

предвиђених програмских 

садржаја, којим се подстиче 

школских спортских такмичења 

-примењује правила фер-плеја 

-самостално упражњава 

физичку активност у слободно 

време 

- примењује знања и навике у 

циљу очувања и унапређења 

здравља 

-кроз покрет изрази своје 

емоције и развије осећај за лепо 

-објасни због чега је физичка 

активност важна и да 

самостално спроводи одређен 

програм изабране спортске 

активности 

-сагледа негативан утицај 

савременог начина живота 

(алкохол,пушење, 

дрога,насиље..) 

И буде свестан да се физичким 

активностима исти могу 

предупредити 

-изабрану спортску активност  

изводи у окружењу у којем 

живи, да путем ње комуницира 

са свјим друговима и ужива у 

дружењу. 
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развој координације, гипкости, 

равнотеже, брзине, снаге и 

издржљивости 

Усвојеност здравствено-

хигијенских навика прати се на 

основу правилног држања тела, 

одржавања личне хигијене као и 

на основу усвојености и примене 

знања из области здравља 

(правилна исхрана, режим рада и 

одмора). 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 средњих школа. 

Укупан број часова         64   
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Наставни предмет: ИСТОРИЈА –ОДАБРАНЕ ТЕМЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 и 1/2013 – испр, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник.) 

Циљеви предмета: :   

- 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 (истраживачких вештина, критичког и креативног мишљења, 

способности изражавања и образлагања сопствених ставова, разумевања мултикултуралности, развијање толеранције и културе аргументованог дијалога). 

Задаци:  

Задаци наставе историје су да ученици стекну и прошире знања о националној и општој историји (политичкој, економској, друштвеној, културној...), да разумеју 

узроке и последице историјских догађаја, појава и процеса, и улогу истакнутих личности у развоју људског друштва; да поседују свест о повезаности појава из 

прошлости са појавама из садашњости; да разумеју да национална историја представља саставни део регионалне, европске и глобалне историје; – развијају 

истраживачки дух и критички однос према прошлости самосталном анализом различитих историјских извора и литературе и проналажењем и систематизовањем 

стечених информација; да буду оспособљени за проналажење, прикупљање и коришћење информација датих у различитим симболичким модалитетима 

(историјске карте, графикони, табеле...) и њихово повезивање са претходним историјским знањем; да буду оспособљени да препознају различита тумачења истих 

историјских догађаја; да ,повезују стечена знања и вештине са садржајима сродних наставних предмета да буду оспособљени за примену стечених знања и 

практичних вештина у свакодневном животу; да унапређују вештине неопходне за индивидуални и тимски рад (комуникативност, образлагање сопствених 

ставова, аргументовани дијалог...) да развијају одговорност, систематичност, прецизност и позитивни став према учењу; да развијају свест о квалитету стеченог 

знања и потреби сталног усавршавања. 

Редн

и 

 бр. 

Назив теме 
Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. 

Село и град 

некад и сад 

 

 

Насеља у праисторији (примери Винче и Лепенског 

Вира); Живот у античким градовима; Живот у 

средњовековним градовима и селима; Живот у 

градовима и селима у новом веку и савременом добу 

(просторно и урбано планирање, индустријске 

четврти, радничка насеља и предграђа, боемске 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

• уочи основна обележја различитих типова 

насеља од праисторије до савременог доба; 

• изведе закључак о значају настанка градова; 

• лоцира на историјској карти најзначајније 

античке, средњовековне и модерне градове у 

свету, Европи и Србији; 
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четврти, појава водовода, канализације, метроа, 

проблем загађења и складиштења отпада...); Живот у 

српским градовима и селима у 19. и 20. веку (град, 

варош, варошица, дивља насеља, оријентални и 

европски утицаји, електрификација, јавни превоз, 

типови сеоских насеља, пољопривредна оруђа, 

задруга, моба...). 

- тестове знања 

 

• опише начин живота у граду у различитим 

историјским периодима (на примеру 

Цариграда, Венеције, Фиренце, Париза, 

Лондона, Берлина, Њујорка, Москве, Санкт 

Петербурга…); 

2. 

Култура 

одевања и 

исхране некад 

и сад 

 

• Култура одевања од антике до данас (материјали, 

начин обраде и бојење, разлике у одевању код 

припадника различитих друштвених група; појава 

вештачких материјала, стилови у одевању, модне 

куће, појава модне индустрије, свакодневна и свечана 

одећа, џинс као карактеристика одевања младих у 

читавом свету; накит, фризуре, шминка, парфеми...). 

• Одевање код Срба кроз историју (материјали и 

тканине - кудеља, конопља, чоја, крзно, кожа, лан, 

свила; разлика у одевању код Срба у Хабзбуршком и 

Османском царству, као и код припадника различитих 

друштвених група; грађанско одело и европски узори 

у облачењу српског грађанског сталежа; униформе 

државних чиновника, лекара, цариника, професора 

Лицеја и гимназија у обновљеној Србији; народна 

ношња, савремени начин одевања). 

• Култура исхране од антике до данас (сакупљање и 

припремање намирница, лов и риболов, начини 

чувања хране, пиће, реконструкција могућег 

јеловника - двор, град, село; посни и мрсни циклуси; 

национална кухиња код Срба, утицаји других кухиња; 

конзумирање кафе и дувана, употреба источњачких 

зачина, понашање за столом, прибор за јело; 

кухињски апарати; ресторани "брзе хране"). 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

. 

• уочи основна обележја културе одевања од 

антике до савременог доба; 

• идентификује основна обележја културе 

одевања код Срба кроз историју; 

• наведе и упореди разлике у начину одевања 

између села и града кроз историју; 

• наведе и упореди разлике у начину одевања 

између припадника различитих друштвених 

група кроз историју; 

• препозна и разуме утицаје различитих 

култура на начин одевања код Срба кроз 

историју; 

• препозна и разуме утицаје различитих 

култура на начин исхране код Срба кроз 

историју; 

• наведе и упореди карактеристике исхране у 

различитим историјским периодима. 

3. 

Војска, оружје 

и рат некад и 

сад 

 

 

Војска, оружје и рат кроз историју (опрема, - одећа, 

обућа, оклопи, штитови, оружје, родови војске, 

опсадне справе, мегдани, појава ватреног оружја, 

увођење стајаће војске, модерне војне стратегије и 

тактике, појава униформе и војна одликовања, највеће 

војсковође...); Војска код Срба кроз историју (војска у 

средњем веку – опрема, начин борбе, срби у 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

• уочи основна обележја ратова и војне 

организације и технике од антике до 

савременог доба; 

• разуме утицај научно-технолошких 

достигнућа на промене у начину ратовања кроз 

историју; 

• уочи карактеристике развоја оружја и војне 
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османској и аустријској војсци, војска устаничке 

србије, војна организација у 19. и 20. веку у српској и 

југословенској држави, оснивање војних школа, 

српске и југословенске војне униформе и 

одликовања). 

 организације; 

• уочи основна обележја војне организације 

код Срба кроз историју; 

• наведе и упореди карактеристике ратовања у 

различитим периодима; 

• разуме улогу појединца у рату (војсковођа, 

официра, регрута, цивила); 

• аргументовано дискутује о рату и његовим 

последицама на живот људи. 

4. 

Новац и банке 

кроз историју 

 

 

Нумизматика; Новац и банке у садашњости (новац 

као мера вредности, средство плаћања и оједно од 

бележја економске самосталности државе, банка као 

предузеће које манипулише новцем, појмови – 

штедња, трезор, кредит, инфлација, 

фалсификовање...); Новац и банке у прошлости; 

Новац у србији некад и сад (историјат новца од 

средњег века, динар као званична валута, настанак и 

развој народне банке Србије). 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• уочи основне карактеристике и функције 

новца од антике до савременог доба; 

• изведе закључак о улози и значају банака 

кроз историју; 

• уочи основна обележја историјата српског 

новца и банака кроз историју; 

• примени стечено знање о новцу и банкама у 

свакодневном животу. 

5. 

Верски живот 

и обичаји кроз 

историју 

 

• Веровања у старом Египту и Месопотамији 

(загробни живот, балсамовање, хороскопи, 

астрологија, обреди и ритуални предмети...). 

• Веровања старих Грка и Римљана (пророчишта, 

загробни живот, свештеници и свештенице, 

приношење жртве боговима...). 

• Религије Далеког истока. 

• Верски живот и обичаји у средњем веку (главне 

одлике хришћанства, ислама и јудаизма; обележја 

различитих верских конфесија - сличности и разлике 

у веровањима и обичајима; обележавање верских 

празника, страхови средњовековног човека). 

• Верски живот и обичаји у новом веку и савременом 

добу (верски идентитет, сличности и разлике између 

католика, протестаната, православаца, муслимана, 

Јевреја; атеизам). 

 

 

 

 

 

 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

. 

 

 

• уочи основна обележја веровања од 

праисторије до савременог доба; 

• наведе и упореди карактеристике обичаја и 

веровања у различитим периодима; 

• идентификује сличности и разлике у 

обичајима различитих верских заједница; 

• уочи утицај веровања и обичаја на културно 

стваралаштво; 

• разуме утицај и повезаност верских 

институција и верског живота кроз историју; 

• разуме утицај и повезаност верских 

институција и верског живота код Срба кроз 

историју; 

• препозна и разуме основне одлике верског 

живота и обичаја код Срба кроз историју. 

6. 

Образовање и 

васпитање 

кроз историју 

 

• Образовање и васпитање у старом веку (Египат, 

Месопотамија, стара Грчка и Рим). 

• Образовање и васпитање у средњем веку (манастири 

 

 

 

• уочи основна обележја образовања и 

васпитања од антике до савременог доба; 

• опише развој система образовања и 
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као центри писмености и образовања; оснивање 

школа и универзитета, утицај цркве на образовање и 

васпитање...). 

• Образовање и васпитање у новом веку и савременом 

добу (појава штампарства и ширење писмености, 

улога цркве и државе - појава световног и обавезног 

образовања, школских уџбеника; положај ученика - 

награђивање и кажњавање, одевање ученика...). 

• Образовање и васпитање код Срба (манастири као 

центри писмености и образовања; значај Хиландара, 

просветитељски рад у устаничкој Србији, оснивање 

световних школа, оснивање Лицеја, Велике школе и 

Београдског универзитета; један дан у школи, 

школска слава, одевање ученика, школовање женске 

деце; стипендирање ученика). 

 

 

 

 

 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

васпитања кроз историју; 

• опише развој система образовања и 

васпитања код Срба кроз историју; 

• упореди карактеристике образовања и 

васпитања у различитим периодима; 

• изведе закључак о значају образовања и 

васпитања у животу људи; 

• препозна међусобну условљеност степена 

привредног развитка и квалитета образовања. 

7. 

Комуникације, 

путовања и 

туризам некад 

и сад 

 

• Комуникације, путовања и туризам кроз историју 

(утицај трговине и војних похода на развој 

комуникација; ходочашћа - света места, мисионари; 

значајни сајмови, развој поштанског, телеграфског, 

телефонског, железничког, аутомобилског и 

авионског саобраћаја; ауто и авио клубови, новине и 

новинарство, Интернет, откривање нових 

дестинација, гостионице и хотели, бање). 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• опише развој комуникација од праисторије до 

савременог доба; 

• наведе и упореди карактеристике 

комуникације у различитим периодима; 

• изведе закључак о значају комуникације у 

животу људи кроз историју; 

• разуме последице развоја модерних 

комуникација; 

• изведе закључак о утицају развоја 

комуникација на интеграцију сваке нације и 

друштва; 

• користи информације са историјске карте и 

повеже их са стеченим знањем о 

комуникацијама; 

• уочи утицај комуникација на приближавање 

држава, народа и њихових култура. 

8. 

Друштвени и 

породични 

живот кроз 

историју  

 

• Друштвени живот од антике до данас (игре, гозбе, 

плес уз музику, музички инструменти, позориште, 

маскирање, трубадури, властеоске гозбе: жонглери, 

путујући свирачи и забављачи; балови, позориште у 

доба Шекспира и Молијера, настанак опере, 

књижевне дружине и читалишта, концерти, биоскопи, 

игре на срећу, савремена популарна музика). 

• идентификује основна обележја друштвеног 

живота од антике до данас; 

• идентификује основна обележја породичног 

живота од антике до данас; 

• наведе основна обележја друштвеног живота 

код Срба кроз историју; 

• наведе основна обележја породичног живота 
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• Друштвени живот код Срба кроз историју (основни 

празници и њихов значај; утицај политичких прилика 

на празнике и празновања, радни и нерадни дани; 

различити облици друштвених активности на селу и у 

граду...). 

• Породични односи од антике до данас (положај 

мушкарца, жене и детета, свадбени обичаји, однос 

према старијима, породични празници, 

традиционални и модерни погледи на породицу; 

промене у односима међу половима...). 

• Породични односи код Срба кроз историју (положај 

мушкарца, жене и детета; свадбени обичаји, однос 

према старијима, породични празници - крсна 

слава...) 

код Срба кроз историју; 

• упореди карактеристике друштвеног и 

породичног живота у различитим периодима; 

• уочи сличности и разлике у начину 

обележавања празника кроз историју; 

• истакне одлике друштвеног и породичног 

живота данас у односу на раније епохе. 

9. 

Фотографија, 

филм, радио и 

телевизија 

кроз историју  

 

• Значај фотографије, филма, радија и телевизије (као 

техничких достигнућа, начина уметничког 

изражавања, средстава масовне комуникације, 

сазнавања и образовања, и као историјских извора). 

• Фотографија, филм, радио и телевизија кроз 

историју (развој - оптичка сочива, дагеротипија, 

мокра плоча, фото-апарат, филмска трака, покретне 

слике, биоскоп, радио таласи; прва филмска 

пројекција, филм као извор информација о 

догађајима; филм као масовна забава и индустрија; 

почетак ере звучног филма, појава анимираних 

филмова; појава колор филмова; филмски фестивали 

и награде; оснивање радио-станица, појава телевизије; 

превласт телевизије над другим медијима у другој 

половини XX века; примери злоупотребе 

фотографије, филма, радија и телевизије у XX веку). 

• Фотографија, филм, радио и телевизија у Србији 

некад и сад (делатност дворског фотографа Анастаса 

Јовановића, породични фото-албуми, прва филмска 

пројекција у Србији 1896, први српски филмови и 

биоскопи; почетак рада прве радио-станице - Радио 

Београда 1929, јавна демонстрација телевизије на 

сајму у Београду 1939, тајно праћење програма Радио 

Лондона за време окупације, оснивање Телевизије 

Београд 1958, кућни радио и ТВ апарати као 

• уочи основна обележја развоја фотографије, 

филма, радија и телевизије кроз историју; 

• изведе закључак о значају фотографије, 

филма, радија и телевизије у животу појединца 

и читавог друштва; 

• изведе закључак о значају фотографије, 

филма, радија и телевизије као историјских 

извора; 

• опише развој фотографије, филма, радија и 

телевизије у Србији; 

• разуме последице развоја фотографије, 

филма, радија и телевизије. 
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показатељи животног стандарда). 

10. 

Брига о телу и 

здрављу кроз 

историју  

 

• Брига о телу и здрављу од антике до данас (болести 

људи, хигијенски услови, епидемије, развој медицине, 

медицински инструменти, лекови и лековито биље, 

здравствене установе - манастирске болнице, 

санаторијуми, стационари, домови здравља, апотеке; 

начини здравствене заштите и превентиве, 

хуманитарне организације). 

• Брига о телу и здрављу код Срба (утицај животних 

услова и хигијенских прилика на појаву болести; 

најчешће болести и епидемије, народна медицина и 

надрилекарство, манастирске болнице; прве болнице 

и лекари, отварање болница у Србији у време кнеза 

Милоша, оснивање Медицинског факултета у 

Београду...). 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• уочи основна обележја развоја здравствене 

културе од антике до данас; 

• уочи основна обележја развоја здравствене 

културе код Срба кроз историју; 

• наведе и упореди различите методе лечења 

кроз историју; 

• разуме повезаност степена економског и 

културног развитка и здравствене културе; 

• разуме значај хуманитарних организација и 

њиховог деловања. 

11. 

Грбови и 

заставе некад 

и сад  

 

• Улога и значај грбова и застава (као симбола 

државе, нације, владара, војске, града, установе, 

предузећа, политичке организације, спортског 

друштва...; појава грбова у XII веку - породични 

грбови на штитовима као начин распознавања 

витезова на турнирима и у ратним походима; грбови 

на заставама, новцу, печатима, поштанским маркама, 

споменицима, шлемовима...; најчешћи хералдички 

симболи; појава првих застава - вексилум - застава 

римских царева, лабарум - застава Константина 

Великог; основни елементи застава). 

• Грбови и заставе у прошлости српског народа 

(порекло савременог српског грба и заставе, значење 

четири оцила, најчешћи хералдички симболи на 

грбовима српских нововековних и средњовековних 

држава и династија и властелинских породица - 

двоглави бели орао Немањића, Лазаревића, 

Карађорђевића, Обреновића и Петровића-Његоша, 

лав Бранковића и Петровића-Његоша, вук Балшића, 

љиљани Котроманића...). 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• уочи основна обележја развоја грбова и 

застава кроз историју; 

• уочи основна обележја развоја грбова и 

застава код Срба кроз историју; 

• изведе закључак о значају грбова и застава 

кроз историју; 

• наведе најчешће хералдичке симболе; 

• опише изглед и порекло савременог српског 

грба и заставе. 
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Корелација са другим предметима: Српски језик и књижевност, Географија, Грађанско васпитање, Верска настава, Ликовна култура, Музичка култура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 

Спорт некад и 

сад 

 

 

Улога и значај спорта од антике до данас (спорт као 

део бриге о здрављу и као забава; спорт и Олимпијске 

игре од 776. године п. н. е. До Пјера де Кубертена; 

аматерски и професионални спорт); Врхунски спорт 

као инструмент у рукама владајуће буржоарске класе; 

Спорт код Срба кроз историју (народне игре, прва 

спортска друштва, соколски покрет, Оснивање 

олимпијског комитета 1910, међународна такмичења 

и успеси, спортски клубови, савремении спорт). 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• уочи основна обележја спорта од антике до 

савременог доба; 

• разуме улогу и значај спорта у људском 

друштву; 

• именује и опише спортске дисциплине 

заступљене на античким Олимпијским играма; 

• наведе и упореди карактеристике спортских 

надметања у различитим периодима; 

• опише развој спортског живота код Срба. 

Укупан број часова 
         

64   
Оквирни број часова по темама: 

• Свакој од четири теме које буду изабране треба посветити четвртину часова предвиђених наставним планом. 
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Наставни предмет: ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Други  

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 и 1/2013 – испр, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник.) 

Циљеви предмета:  
- Развијање стваралачког и критичког мишљења, визуелног опажања, индивидуалности и самопоуздања у самосталном ликовном изражавању, радозналости и 

маштовитости; 

- Оспособљавање за изражавање 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; 

- Упознавање са значајем и улогом уметности у друштву, свакодневном животу и раду; 

- Формирање позитивног става према очувању културног идентитета, националне и светске културне баштине и навике праћења културно-уметничких садржаја 

путем штампе и електронских медија, посећивања музеја, галерија, библиотека, концерата, биоскопа, позоришта и других институција културе. 

1. Приликом израде годишњег плана, од 15 понуђених тема треба одабрати најмање 4. Минимално време за реализацију једне теме је пет часова. Наставник 

формира програм бирајући теме према: 

• циљевима предмета; 

• расположивом фонду часова; 

• години учења; 

• специфичностима профила; 

• могућностима школе; 

• специфичностима локалне заједнице; 

• предзнањима и сазнајним могућностима ученика. 

2. Теоријски садржаји и практични ликовни рад су интегрисани. 

3. Теме треба обрадити комбиновањем савремених наставних метода, уз разноврсне визуелне примере. 

4. Посебни садржаји су препоручени садржаји намењени појединим профилима и/или заинтересованим ученицима. 

5. Препоручени садржаји су садржаји који нису кључни за достизање исхода и могу да се обраде информативно: један редовни час, кроз домаћи задатак, тематску 

наставу или индивидуалне, одељенске и школске пројекте. 

6. У зависности од теме, пожељно је припремати наставу у сарадњи са наставницима општеобразовних, стручних и изборних предмета, педагогом, локалним 

уметницима и стручњацима и/или институцијама културе. 
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7. Користити стручну литературу и интернет у припремању наставе. Ради лакшег прикупљања наставног материјала, програм садржи препоручене адресе или 

линкове на интернет-странице. Међутим, треба имати у виду да се ове адресе често мењају и да је наставник упућен на континуирано ажурирање наставног 

материјала. 

8. У зависности од теме, настава се реализује у кабинету за ликовну културу (атељеу), кабинету за информатику, радионици, простору школе, библиотеци, музеју, 

галерији, атељеу уметника, локалном окружењу. 

9. Како се не би прекинула мотивација и континуитет у раду, допустити ученицима да заврше радове код куће. 

10. Подстицати ученике да одступају од рутинских поступака и стереотипије, а елементе искуства реструктурирју и стављају у нове односе, испробавају 

различита оригинална решења у самосталном ликовном изражавању и процењују свој рад и радове других. 

11.  Пожељно је на крају полугодишта и/или године организовати изложбу у локалној заједници и позвати родитеље на отварање. 

12. Препоручује се наставницима вођење електронског портфолија који садржи: основне податке о наставнику, опис успешно реализоване теме, препоручено 

време за реализацију, коришћене материјале и технике, примере радова ученика, евентуално наставни материјал (визуелне примере) и препоручену литературу 

или адресе интернет-страница. Електронски портфолио треба да буде доступан на сајту или профилу школе. Циљ објављивања портфолија је промоција рада 

наставника и размена наставних материјала, идеја и линкова. 

Редни 

 бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. 
Дигитална 

фотографија 
 

• Примена дигиталне фотографије у 

настави, свакодневном животу и будућој 

професији, дигитална фотографија као 

савремени уметнички медиј; 

• Принципи компоновања у фотографији, 

кадрирање, осветљење; 

• Етичке норме у избору мотива, обради 

фотографије и објављивању фотографија; 

• Фотографисање дигиталним 

фотоапаратом или мобилним телефоном: 

екстеријер, ентеријер, детаљ, мртва 

природа, аутопортрет; 

• Пренос фотографије на рачунар, обрада 

фотографије основним алаткама: 

опсецање, подешавање светлине, 

контраста и боје; 

• Сортирање, обележавање и чување 

фотографија на рачунару; 

• Могуће преобликовање неуспелих 

фотографија у апстрактне слике, 

позадине, колаже; 

• Самопроцена радова.  

Посебни садржаји: 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

-праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• фотографише целину и детаљ под различитим 

условима осветљења; 

• учита дигиталну фотографију на рачунар; 

• обради фотографију у одабраном рачунарском 

програму. 
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• Цртање светлом; 

• Израда електронског портфолија; 

• Рекламна фотографија; 

• Модна фотографија.  

2. 

 

Примитивна 

племенска 

уметност 

 

• Примитивна племенска уметност од 

праисторије до савременог доба; 

• Услови за настанак уметности, функције 

уметности у праисторијско доба, 

материјали; 

• Разлози за дуготрајни опстанак 

примитивне племенске уметности, 

популарност савремене племенске 

уметности, последице комерцијализације; 

• Уметност афричких племена, инуитска 

уметност, уметност индијанских племена, 

абориџанска, полинезијска... плес, 

музика, одећа, украшавање, орнаментика, 

занати; 

• Примитивна уметност као инспирација 

савременим уметницима; 

• Израда цртежа, слика, скулптура, 

употребних и украсних предмета, тотема, 

маски, скица за шминку, одећу, накит, 

фризуре.  

Посебни садржаји: 

• Креирање звука облицима из природе, 

уобличавање композиције на рачунару, 

учитавање звука у презентацију; 

• Ритуални плес: обједињавање слике, 

музике и плеса; 

• Терапија путем уметности: уметнички 

занати; 

• Истраживање: народна уметност 

Србије; 

• Израда сувенира; 

• Презентација: поређење култура 

(шминке, ношње, фризура, обуће, 

керамике, веза...).  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• наведе улогу примитивне племенске уметности 

у праисторијско и савремено доба; 

• одабере медиј, мотив и материјал за рад и 

образложи избор; 

• уради ликовни рад са одликама примитивне 

племенске уметности. 
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3. 

Цивилизације 

прошлости 
 

• Цивилизација - појам; 

• Општи приказ: географски положај, 

градови, трајање и разлог нестанка, 

веровања, положај владара, улога 

уметника и уметности; 

• Оријентациони избор споменика 

прошлости: Персеполис, Тутанкамонова 

гробница Mohenjo-daro, Sanchi (Indija), 

Qin dinastija - ratnici od terakote, Machu 

Picchu, Mesa Verde, Chichen Itza,Tikal, El 

Tajin, толтечки ратници у Тули, Ангкор, 

Петра, Нара; 

• Уметничка идеја у прошлим 

цивилизацијама, утицај веровања и 

друштвене организације на уметност; 

• Израда цртежа и скица за палате, 

храмове, стубове, орнаменте, споменике, 

рељефе, фасаде, фонтане, престоле, 

намештај, употребне и ритуалне 

предмете, дворске одежде, владарске 

симболе, вајање владарског портрета.  

Посебни садржаји: 

• Осмишљавање туристичке туре, израда 

рекламне презентације или брошуре; 

• Заштићена светска културна баштина.  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• објасни значај очувања споменика културе; 

• уради ликовни рад са карактеристикама 

одабране цивилизације; 

• дискутује о различитим решењима задатка. 

4 
Ктитори, мецене и 

колекционари 
 

• Појмови: ктитор, мецена, колекционар; 

• Велики инвеститори у уметност кроз 

историју: црква, владари, племство, 

буржоазија, држава, приватни фондови... 

улога и значај; 

• Инвестирање у различите облике 

уметности кроз историју: сакрални 

објекти, палате, споменици, ликовна 

уметност, позориште, балет, музика, 

мода, филм... музејске колекције, 

приватне збирке, мотиви за улагање у 

уметност; 

• Приказ десет значајних уметничких 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• објасни улогу и значај ктитора, мецена и 

колекционара у историји уметности; 

• формира електронску или штампану збирку 

уметничких дела; 

• образложи избор уметничких дела. 
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дела по избору наставника, уз 

образложење избора; 

• Одељенски обилазак електронских: 

музеја, галерија, културно-историјских 

споменика, фестивала; 

• Улога колекционара или инвеститора: 

прикупљање и формирање електронске 

или штампане збирке уметничких дела по 

избору ученика.  

Посебни садржаји: 

• Истраживање: значајне културно-

уметничке манифестације у Србији; 

• Истраживање: институције културе у 

Србији; 

• Терапија путем уметности: укључивање 

старије популације у уметничке 

активности.  

5. 

Уметност 

рециклирања 

 

 

• Уклањање отпада у великим градовима, 

време распадања појединих материјала, 

значај рециклирања, улога и значај 

уметности у очувању животне средине и 

смањењу сиромаштва; 

• Израда скица; 

• Преобликовање предмета и материјала 

за рециклажу: израда таписерије од 

пластичних трака, израда асамблажа, 

скулптура и инсталација, израда накита, 

торби, шешира, кутија за оловке и накит, 

посуда, лустера, стоних лампи, мозаика; 

• Оријентациони избор уметника: Daniel 

Clemmett, Nick Gentry, Robert Bradford, 

James Corbett, Subodh Gupta, Emma 

Whiteside, Michel de Broin, Hong Kyoung, 

Aurora Robson, Lucy Norman, Nek 

Chand… 

 Посебни садржаји: 

• Израда колекције одеће од материјала за 

рециклажу; 

• Грађење зидова, пултова, клупа, ограда 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• објасни значај рециклирања; 

• наведе улогу уметности у очувању животне 

средине; 

• уради ликовни рад од материјала за рециклажу; 

• образложи избор мотива и материјала. 
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и мањих објеката од пластичних флаша, 

конзерви, стиропора, гума, затварача; 

• Терапија путем уметности: материјали 

за рециклажу који су погодни за рад са 

децом и старијим особама; 

• Креирање звука предметима за 

рециклажу; 

• Видео-рад: акција чишћења околине.  

6. Уметност и наука  

• Повезаност науке и уметности; 

• Математика у уметности: симетрија, 

перспектива, модуларност, златни пресек, 

орнаментика, теселација, оригами; 

• Географија у уметности: пејзажи; 

апстрактне слике инспирисане 

сателитским снимцима и географским 

картама; 

• Биологија у уметности: уметност под 

микроскопом, илустрације, анатомски 

цртежи; 

• Хемија у уметности: производња 

пигмената и материјала, фотографије; 

• Физика у уметности: оптика, акустика, 

фотографије; 

• Историја и уметност: историјски 

догађаји у уметничким делима, 

уметничка дела као историјски извори; 

• Разговор о повезаности уметности и 

других наставних предмета и делатности; 

• Израда цртежа, скулптура, слика, 

графика, постера, инсталација, 

фотографија, видео-радова, орнамената, 

оригамија, колажа... наука, наставни 

предмет, област, лекција, дефиниција, 

формула, појам као инспирација.  

Посебни садржаји: 

• Терапија путем уметности: лечење 

бојом, звуком и покретом; 

• Тематски дан.  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• наведе примере повезаности уметности и 

науке, наставних предмета и различитих 

делатности. 
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7. 
Уметност XXI 

века 
 

• Традиционални и савремени медији у 

XXI веку; 

• Одговарајући примери уметничких 

медија, праваца и техника: 3D анимација, 

сликање песком, динамичко сликарство, 

дигитална уметност, ласерска уметност, 

генетичка уметност, нано уметност, 

интерактивна уметност, виртуелна 

уметност, акционо сликање на сцени, 

визуелни ефекти за филм; 

• Прибор: glow graffiti sprej, LED 

светлосни канапи, интерактивне табле, 

I/О четка, Филипсов прибор за дигитално 

сликање светлом; 

• Cyberfest (Киберфест, Русија), STRP 

фестивал; VIDFEST (Ванкувер); 

• Цртање, сликање, графика и вајање у 

рачунарском програму; видео-записи, 

одељенски спотови, монтажа и анимација 

у рачунарском програму; колективно 

акционо сликање на сцени; обједињавање 

ликовне уметности, филма, музике и 

плеса; израда светлосне скулптуре, слике 

или инсталације; израда звучне 

скулптуре, кинетичке скулптуре...  

Посебни садржаји: 

• Специјални (механички)ефекти у 

позоришту и визуелни ефекти за филм; 

• Звучни ефекти; 

• Електронска музика; 

• Терапија путем уметности: материјали и 

технике; 

• Експериментална архитектура, паметне 

зграде; 

• Црно позориште; плес сенки; 

• Ликовно обликовање веб странице.  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• објасни утицај технологије на уметност XXI 

века; 

• наведе пример утицаја технологије на уметност 

XXI века; 

• изрази идеје, емоције, поруке и ставове 

савременим медијима. 

8. 
Амбијент и 

простор 
 

• Утицај амбијента на расположење, 

понашање и радни учинак; 

• Одговарајући примери дизајна 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

• опише утицај амбијента на расположење, 

понашање и радни учинак; 

• преобликује елементе ентеријера; 
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школског простора, инсталација у 

ентеријеру и преобликовања елемената 

ентеријера; 

• Израда скица; 

• Преобликовање елемената ентеријера: 

осликавање и преобликовање похабаних 

столица, клупа, столова, ормана, зидова, 

прозорских оквира, стаклених површина, 

стубова; лепљење и уметање различитих 

материјала; израда витража, лустера, 

лампи, асамблажа, мозаика; 

• Обликовање простора у делу учионице 

или простору школе.  

Посебни садржаји: 

• Терапија путем уметности: психологија 

боје; 

• Биодекорација стубова и зидова или 

зелених површина; 

• Дизајн светла, обликовање простора 

светлом; 

• Декорација зидова: рад са шаблонима и 

пројектором, називи боја, механичко 

мешање боја, нијансе, психологија боје; 

• Ленд арт; 

• Амбијентална музика.  

исхода; 

- активност на часу. 

• уреди део школског простора. 

9. Стрип  

• Појмови: стрип, манга, чиби, графички 

роман; 

• Развојни пут стрипа, различите 

функције стрипа кроз историју; 

• Школе стрипа: америчка и јапанска, 

француско-белгијска, енглеска, 

италијанска - карактеристике, типични 

представници, међусобни утицаји, 

популарност школа и аутора код нас и у 

свету; 

• Фестивали стрипа, музеји, друштва; 

• Утицај стрипа на уметничке правце, 

културу и друштво; 

• Оријентациони избор аутора: Rodolphe 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• препозна уметнички цртеж у стрипу; 

• опише традиционални поступак цртања 

стрипа; 

• нацрта ликовно-графички рад. 
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Topffer, Walt Disney, Osamu Tezuka, 

Richard Outcault, Steve Ditko, Alan Moore, 

Frank Miller, Moebius, Masashi Kishimoto, 

Koji Morimoto, Hiromu Arakawa, Matsuri 

Hino, Takeshi Obata, Марко Стојановић, 

Бане Керац, Влада Весовић, Саша 

Ракезић, Алекса Гајић, Зоран Јањетов; 

• Традиционални прибор и поступак 

израде; рачунарски програми и графичке 

табле; 

• Израда табле стрипа, стрип јунака, 

корица за графички роман, израда 

одељенског фанзина; илустрација 

одломака приче, песме, филма... 

традиционалним или савременим 

техникама.  

Посебни садржаји: 

• Анимирани филм; 

• Израда сценарија за стрип, графички 

роман, рачунарску игрицу или анимирани 

филм; 

• Студија фигуре у покрету; 

• Колекција одеће, обуће или накита 

инспирисана стрипом; 

• Музика у анимираном филму.  

10. 
Знаменити српски 

уметници 
 

• Знаменити српски уметници, избор 

наставника; 

• Израда оригиналног, нетрадиционалног 

ликовног приказа живота и/или дела 

српског уметника по избору ученика: 

презентација, графичка прича, колаж, 

инсталација; комбинација текста, 

илустрација и фотографија; видео-рад, 

анимација; 

• Разговор о значају, животу и делу 

одабраних уметника.  

Посебни садржаји: 

• Израда монографије одабраног 

уметника, одељенски рад; 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• наведе неколико знаменитих српских 

уметника; 

• објасни значај одабраног уметника; 

• уради оригиналан визуелни приказ живота 

и/или дела одабраног уметника. 
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• Терапија путем уметности: 

организовање гостовања професионалних 

уметника у болницама и домовима за 

старе; организовање ликовне радионице.  

11. Трагом наслеђа  

• Значај квалитетне промоције у будућој 

професији; 

• Истраживање културних, историјских и 

природних знаменитости краја: обилазак 

околине, обилазак локалних галерија и 

музеја; истраживање стручне литературе, 

интернета, архиве, новинских чланака; 

разговори са одговарајућим профилом 

стручњака, наставницима, родитељима, 

фамилијом; интервјуи, анкете; 

проучавање и прављење фото и писане 

документације; 

• Оријентациони избор тема у оквиру 

пројекта: природне одлике, историја, 

културно-историјски споменици, 

манифестације, спорт, уметност, туризам, 

делатности, стари занати, обичаји и 

веровања, знаменити људи, одевање кроз 

историју, архитектура, кулинарство, 

музика; 

• Дизајн промотивног материјала; 

• Израда промотивног спота, 

презентације, брошуре, плаката, 

илустрованих прича, разгледница, паноа 

за промовисање културно-историјских и 

природних знаменитости краја.  

Посебни садржаји: 

• Промоција професије; 

• Промоција школе; 

• Промоција одељења; 

• Терапија путем уметности: поставка 

изложбе, организовање промоције радова 

путем интернета и штампе; 

• Маркетинг и брендови.  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• прикупља информације из различитих извора; 

• дискутује о знаменитостима краја; 

• уради промотивни ликовни рад. 
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12. 
Необична 

уметност 
 

• Визуелни приказ: необичне идеје, 

уметничка дела на неуобичајеној подлози 

или од неуобичајених материјала; 

• Оријентациони избор уметника: Јulijan 

eever, Guido Daniele, Jim Denevan, Richard 

Long, Daniel Baumann, Olafur Elasson, 

Michael de Broin, Agata Olek, Hang Nga, 

Mathier Collos, Rebecca Murtaugh, 

Jonathan Borofsky, Livio de Marchi, 

Chakaia Booker, Choi Jung Hyun, Margaret 

Benyon, Jennifer Maestre, Nathan Sawaya, 

Baptiste Debombourg, Toge-NYC, Ran 

Hwang, Don Lucho, Scott Gundersen, 

Sydney Cash, Scott Hove, Evan Blackwell, 

Jean-Luc Cornec, Jason Hackenwerth, 

Jason de Caires Taylor, Shinichi Marayama, 

Joan Dulla, Janet Echelman, Alain Guerra, 

Lara Schnitger, Maurizio Savini, Renata 

Memole, Neraldo de la Paz, Elisabeth 

Higgins O`Connor, Carabosse;• Израда 

ликовних радова од неуобичајених 

материјала.  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• предложи нетрадиционални материјал за рад; 

• уради ликовни рад од нетрадиционалног 

материјала; 

• образложи избор материјала и мотива. 

13. 
Архитектура 

Србије 
 

• Знаменити споменици и зграде - 

обележја светских градова; 

• Сакрална архитектура Србије; 

• Замкови, утврђења и палате Србије; 

• Световна архитектура Србије: типови 

старих српских кућа, знаменити објекти 

XIX и XX века; 

• Споменици, фонтане, паркови и 

парковске скулптуре; 

• Значај очувања знаменитих грађевина и 

споменика; 

• Израда скица за викендицу, викенд-

насеље, етно-село, наменске објекте, 

реконструкција замка или утврђења, 

скица за рељефе, тргове, ограде, 

прозорска окна и друге елементе 

екстеријера, споменике и скулптуре у 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• наведе неколико значајних споменика и 

грађевина у Србији; 

• објасни значај очувања знаменитих грађевина 

и споменика; 

• уради ликовни рад са стилским одликама 

локалне архитектуре. 
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пленеру...  

Посебни садржаји: 

• Истраживање: римска насеља на тлу 

Србије; 

• Повезивање ученика путем интернета са 

вршњацима из другог места у Србији, 

размена фотографија и информација о 

архитектури, споменицима и парковима; 

• Осмишљавање туристичке туре;  

14. Улична уметност  

• Појмови: улична уметност, мурали, 

графити, тагирање; 

• Видови уличне уметности: мурали, 

графити, стикери, инсталације; 

• Историјат графита, легални графити, 

графити у галеријама; 

• Дискусија: намера уметника, идеје, 

поруке, ставови, емоције, стилови; 

тагирање по културно-историјским 

споменицима, знаменитим зградама, 

приватној својини, радовима уметника; 

• Материјали, опасност по здравље и 

околину, мере заштите; 

• Оријентациони избор уметника, 

уметничких група и пројеката: Edgar 

Mueller, Julian Beever, Kurt Wenner, Jeroen 

Koolhaas -Dre Urhahn, Ernesto Neto, Mark 

Jenkins, Peter Gibson, David Choe, 

Cityzenkane, Belx2, Lady Pink, Keith Jive, 

Baer, Ras Terms, Jon Reiss (Bomb it - 

dokumentarni film), Blu (odabrani radovi), 

Rinpa Eshidan, Reverse Graffiti Project;• 

Израда скице за мурал или графит 

традиционалним материјалима или у 

рачунарском програму.  

Посебни садржаји: 

• Истраживање: улична култура, музика и 

плес; 

• Пантомима; 

• Знамените грађевине Србије; 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• препозна естетске и идејне вредности уличне 

уметности; 

• наведе материјале штетне по здравље и мере 

заштите; 

• уради скицу за мурал или графит. 
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Корелација са другим предметима:  Музичка култура, Српски језик и књижевност, Историја, Биологија, Физика, Хемија, Математика, Рачунарство и 

информатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Израда документарног филма.  

15. Времеплов  

• Свакодневни живот, проналасци, 

открића, важни историјски догађаји и 

личности, одевање, намештај, 

архитектура, ликовна уметност, музика, 

позориште, плес, спорт, забава... од 

критско-микенске културе до краја XX 

века; 

• Ликовни приказ историјског периода по 

избору ученика; израда маски, костима, 

шешира, перика, декорација, скица за 

употребне предмете...  

Посебни садржаји: 

• Пројекат свих одељења, тематска забава 

- реконструкција одабраног периода: 

израда сценографије, костима, маски, 

фризура, шминке, избор музике, концерт, 

наступ хора, представа, плес, луткарско 

позориште...  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• наведе узроке промена у уметности током 

историје; 

• прикаже ликовним радом специфичност 

одабраног историјског периода. 

Укупан број часова 64  
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Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Други  

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 и 1/2013 – испр, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник.) 

Циљеви предмета:  
- Оспособљавање ученика за разликовање обележја стилова различитих музичких жанрова; 

-  Развијање свести о значају и улози музичке уметности кроз развој цивилизације и друштва; 

-  Оспособљавање ученика за разликовање основних одлика уметности различитих цивилизација и култура кроз сагледавање елемената музичких дела; 

- Оспособљавање ученика за уочавање разлика и сличности између наше и других традиција и култура у домену музике; 

-  Оспособљавање ученика за уочавање међусобног утицаја различитих култура прожимањем карактеристичних елемената музичких дела; 

-  Унапређивање естетских критеријума код ученика; 

- Развијање дивергентног мишљења кроз решавање проблемских и пројектних задатака; 

- Развијање навика код ученика за праћење културно-уметничких манифестација у локалној средини и путем електронских медија (концерти, телевизија, филм, 

интернет); 

- Оспособљавање ученика за самостално истраживање стручне литературе, архиве, медијатеке, интернета; 

- Оспособљавање ученика за јавно наступање (јавни часови, концерти...); 

- Оспособљавање ученика за креативну израду музичких ударачких инструмената ; 

- Упознавање ученика са значајним српским композиторима и извођачима; 

- Оспособљавање ученика за примену уметничких вештина у другим предметима и свакодневном животу; 

- Оспособљавање ученика за тимски и истраживачки рад; 

-  Подстицање уметничког развоја и усавршавања у складу са индивидуалним интересовањима и способностима. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1.  

Изражајна 

средства музичке 

уметности - 

Музички 

инструменти  

 

Извори звука и тона. 

Особине звука и тона. 

Подела музичких инструмената по 

начину добијања тона и по грађи. 

Гудачки, жичани, дувачки, 

Инструменти са диркама, 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода; 

• активност на часу. 

- Познаје карактеристике звука и тона (висину, 

јачину, трајање и боју) као и елементе који на то 

утичу. 

- Разликује боју звука појединих врста 

инструмената и ансамбала. 

- Разликује извођачке саставе: инструменталне, 
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Перкусиони инструменти 

Са одређеном и неодређеном 

Висином тона. Народни инструменти. 

Електронски инструменти. 

Оркестри и инструментални састави. 

Слушање музике: 

Концерт за виолину по избору 

(Паганини - де мол и Де дур, Вивалди - а 

мол, Бах-а мол, Це дур, Е дур. Моцарт-Це 

дур,Ге дур, А дур, Де дур. Бетовен-Де 

дур, Меднелсон-е мол, Чајковски-Де дур, 

Виењавски-Де-дур....) 

За виолу: Брамс-Први део Немачког 

реквијема, деонице Из Берлиозовог 

Харолда у Италији, 

Хиндемит-концерти.. 

За виолончело: Избор композиција 

Вивалдија, Хајдна, Шумана, Дворжака и 

Сен Санса за овај Инструмент.. 

За контрабас: Избор дела Сен Санса, 

Густав Малер, За харфу: Моцарт-Концерт 

за харфу и флауту у Це дуру Сен Санс-

Концерт за Харфу у Ге дуру 

За гитару: Избор дела Тареге, Сеговије, 

Гранадоса, Де Фаље, Албениса... 

Примери савремене музике за гитару. 

Избор дела за мандолину, тамбуру, 

Балалајку, цитру.. 

За дувачке инструменте: 

За флауту 

Бах-Свита за флауту и оркестар ха мол, 

Сметана-Влтава, Дебиси и Равел-Избор.. 

За обоу: Вивалди 12 концерата, Хајдн-Це 

дур, Моцарт-Це дур, Рихард Штраус.. 

Сонате Хендла 

Сен Санс, Дејан Деспић 

7 пасторала 

За обоу соло. 

За Фагот: Вивалди, концерт За кларинет: 

вокалне, вокално инструменталне. 
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Моцарт, концерт у А дуру, К.M. Вебер, 

концерти У еф молу и Ес дуру, D. 

Обрадовић, Соната за соло кларинет, 

Боки Милошевић, одломци из Одабраних 

дела.. 

За саксофон: Избор из џез музике. 

За трубу: Верди, из опере Аида - други 

чин, Вагнер, Валкире, трећи чин, 

Мусоргски, Слике с изложбе, 

Маршинг бендови, Избор песама са 

фестивала Драгачевска труба, Луис 

Армстронг, Маилс Дејвис... 

За тромбон - одломци из дела 

Стравинског, Жар птица, Равел-Болеро. 

За хорну: К. Ферстер, концерт Ес дур, 

Сенс Санс - концерт оп 94, Р. Штраус 

Примери народних дувачких 

Инструмената: фрула, зурле, кавал, леика, 

рог, дувачки инструменти других народа 

- Абориџини, Алпски рогови... 

Концерт, Ес дур. 

За клавир: Избор из Бахових, 

Моцартових, Бетовенових, Шопенових, 

Листових концерата, 

Чајковски, Примери за џез и забавну 

музику... 

За оргуље: Избор из дела Ј.С Баха, 

Хендла, Франка... 

За хармонику: Избор уметничке Музике 

за хармонику, Народна кола, Пјацола - 

Либер танго.. 

За удараљке: избор репертоара Ансамбла 

СПЕ, Б.Барток Концерт за удараљке и 

челесту, 

Избор композиција рок и џез музике, 

Народна музика-Тапан, Гоч, Даире.. 

Тарабука, Кастањете... 

За оркестре: 

- симфонијски-избор симфоније 
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из класике и романтизма. 

(Хајдн, Моцарт, Бетовен, Чајковски, 

Брамс, Берлиоз, Брамс, Дворжак, Малер.. 

Гудачки-избор дела 

Вивалдија, 

Баха, Моцарта.. 

Дувачки-Хендл, Музика за ватромет, 

Драгачевски трубачи, Биг бенд, 

Војни оркестри... 

Перкусионисти: Избор дела 

СПЕ, примери народне, забавне,џез и 

музике других земаља по избору. 

2. 

 

Музички облици 

- Познавање 

различитих 

музичких облика, 

форми и жанрова 

и њихових 

саставних 

елемената. 

- Познавање и 

разумевање појава 

и развоја 

најзначајнијих 

музичких облика 

кроз векове 

 

Вокални и вокално инструментални 

облици: духовни и световни. Врсте 

вишегласја. 

Хомофонија и полифонија. 

Мелизматика и силабика. 

Облици инструменталне музике 

(апсулутни и програмски), Музичка 

драматургија и ток. 

Препоручени облици за обраду: 

Вокални и вокално инструментални 

Духовни: 

Литургија, опело, миса, реквијем, мотет, 

кантата, ораторијум, пасија, корал, хорска 

песма. 

Световни: Опера, Оперета, Мјузикл, Соло 

песма, Хорска песма, Руковет, Кантата, 

Забавна песма (џез, рок, народна песма.. 

Инструментални облици-апсолутни: 

Сонатни циклуси: соната, симфонија, 

концерт, камерна музика. Полифони 

облици: фуга, инвенција, барокна свита. 

Програмски облици: симфонијска поема, 

симфонијска свита, комад, програмска 

симфонија. 

Препоручени примери за слушање 

музике: 

Мокрањац-Литургија и Опело, Моцарт-

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода; 

• активност на часу. 

- Познаје и разликује музичке облике, форме и 

жанрове као и њихове саставне елементе: тема, 

реченица, период, песма, принцип варирања, 

цикличност.. опера: увертира, арија, речитатив, 

нумере..као и њихову поделу на основу 

извођачких састава: вокални, инструментални, 

вокално инструментални.. 

- Самостално креира мање музичке форме у 

складу са могућностима користећи класичне 

инструменте и-или компјутерску технологију.  
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Крунидбена миса, Реквијем 

Палестрина-Миса Папи 

Марчелу, Мотети ренесансних 

Композитора по избору, 

Кантате-Ј.С.Бах (избор), 

Ораторијуми (Хендл, избор), 

Пасија по Матеји, Бах, 

Корали-Бах, избор. 

Хорска песма: Милојевић, 

Душан Максимовић Думакс, 

Светислав Божић... 

Опера-Верди, Росини, Белини, 

Пучини, Вагнер.. избор... 

Оперете: Офембах и Ј. Штраус- 

Избор.. 

Мјузикл-Мачке, Брилијантин, 

Коса, Цигани лете у небо... 

Соло песме-Шуберт, Шуман.. 

Милојевић, Бајић.. избор 

Руковети-Мокрањац 

Џез, Рок, Забавна, Народна-песма по 

избору домаћих и страних аутора.  

Инструментални облици: 

Соната-Моцарт, Бетовен.. 

избор, 

Симфоније-избор из класицизма, 

Романтизма и савремених аутора.. 

Концерт-Лист, Шопен, 

Рахмањихов, Чајковски, 

Меделсон, 

Григ.. и многи други по избору. 

Камерна музика: барокна дела, 

Класичарски квартети, 

Савремени аутори-избор 

Фуга, инвенција-Бах, Франк.. 

Барокна свита-Бах.. 

Симфонијска поема-Лист, Сметана.. 

Симфонијска свита-Корсаков, 

Шехерезада... 
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Избор из разних збирки 

Клавирских комада класичних, 

романтичарских и савремених аутора. 

Програмска симфонија-Берлиоз-

Фантастична, 

Лист-Данте и Фауст...Густав Малер... 

 

3. 

Општа музичка 

теорија и анализа 
 

Дурске и молске лествице, ступањ, 

степен, вођица, тетрахорд, интервали, 

трозвуци, четворозвуци, врсте такта, 

трајање нота, темпо, динамика, агогика.. 

Примери за слушање: 

- В. А. Моцарт-Соната Це дуру КВ 545 

- Ф. Шопен-Валцер у це молу ОП 19 

- Т. Албинони-Адађо 

- Н. Р. Корсаков-Прича о цару 

Салтану-Бумбаров лет  

Избор примера за солфеђо и примера из 

музичке литературеразних аутора (Бора 

Поповић, Влада Јовановић, Зорислава 

Васиљевић, Миодраг Васиљевић..) као и 

хорске литературеза илустрацију, 

извођење и анализу. 

Избор народних и забавних песама. 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода; 

• активност на часу. 

- Ученик је усвојио и проширио знања о 

основним музичко-теоретским појмовима. 

- Влада елементима музичке писмености, зна да 

прочита и пише ноте у виолинском и бас кључу, 

у различитим тоналитетима, метрима и са 

различитим ритмичким комбинацијама. 

- Познаје ознаке за темпо, динамику и агогику и 

уме да их примени на конкретном музичком 

примеру. 

- Успешно изводи мелодијско-ритмичке захтеве 

уз игру улога на сцени. 

- Прецизно изводи ритмичко-мелодијске захтеве 

уз осмишљене кореографије. 

- Познаје музичке интервале и акорде и може 

самостално да их формира од задатог тона. 

- Познаје компјутерске програме за писање нота 

и обраду звука. 

4. 

Музика у 

првобитној 

друштвеној 

заједници и 

културама Старог 

века 

 

Корени музике и њене првобитне улоге, 

извори, документи, најстарији музички 

инструменти.  

Примери за слушање: 

Снимци традиционалне музике разних 

народа. Музика у животу старих 

источних народа, Грчке и Рима (улога, 

облици, инструменти, теорија). Јевреји - 

Псалми по избору: Грци (напитница 

Сеикилоса). 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода; 

• активност на часу. 

- Препознаје и разликује одлике стилова у 

музичком изражавању од првобитне заједнице 

до краја ренесансе. 

- Испољава потребу за свакодневним слушањем 

музике и на основу тога формира трајно 

интересовање према музици уопште 

- Препознаје називе одслушаних композиција уз 

познавање њихових аутора, облика као и време 

настанка... 

Експресивно, аутономно доживљава карактер 

одслушане композиције 

- Поседује адекватан музички укус. 

- Самоиницијативно посећује концерте и друге 

музичке манифестације. 

- Препознаје естетске вредности у култури свог 
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и народа других земаља уочавањем 

карактеристичних обележја музике светске 

народне баштине. 

- Сагледава и вреднује утицај народног 

стваралаштва на уметничко стваралаштво.  

5. 
Музика средњег 

века 
 

Стара хришћанска музика: грегоријански 

корал и византијско певање. 

Рани облици вишегласја: органум, 

дискант, мотет (старофранцуски). 

Световна музика средњег века: 

трубадури, минезенгери. 

Почеци духовне и световне музике код 

нас. 

Примери за слушање: 

Грегоријански корали-избор, византијско 

певање, органум, Хилдегард оф Бинген 

(избор).Рамбо де Вакеира-Календа маја; 

Адам де ла Ал- Игра о Робену и 

Мариони; 

Кир Стефан Србин - Ниња сили, Вкусите 

и видите.  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода; 

• активност на часу. 

 

6. Музика ренесансе  

Три века великих достигнућа у уметности 

(14, 15. и 16). 

Развој духовног и световног вишегласја. 

Мотет, миса, мадригал. 

Највећи представници ренесансне 

вокалне музике: Палестрина, Орландо ди 

Ласо, Галус, Маренцио, Да Веноза. 

Инструментална музика ренесансе. 

Ренесанса код нас: Фрањо Босанац, 

Андрија Мотовуњанин. 

Примери за слушање: 

Жанекен - Битка код Марињана; 

Палестрина-Миса Папи Марчелу 

(одломак); Ласо-Мадона миа кара; Ехо; 

Галус-Патер ностер; Ево како умире 

праведник. 

Неки мадригали Маренција или Да 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода; 

• активност на часу. 
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Венозе; 

Ђ. Габријели - Соната пиано е форте; 

Нека тачка из програма ансамбла 

"Ренесанс"; Мотовуњанин - Фротола. 

Фрањо Босанац-Ти спаваш а ја бдим... 

(ансамбл "Арс нова").  

Укупан број часова        64  



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 331 
 

A. Обавезни општеобразовни предмети: ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР  (Трећи разред) 

Наставни предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи  

Образовни профил: Ветеринарски техничар техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

96    

Недељни фонд часова: 3    

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 и 1/2013 – испр, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник.) 

Циљеви предмета: 
- Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику; 

-  Развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевног (стандардног) језика у усменом и писаном изражавању; 

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

 - Оспособљавање за ефикасно комуницирање; 

-  Оспособљавање ученика да користе стручну литературу и језичке приручнике; 

- Продубљивање и проширивање знања о српској и светској књижевности; 

-  Оспособљавање за интерпретацију књижевних текстова; 

- Унапређивање књижевних знања и читалачких вештина; 

-  Упознавање и проучавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у књижевности; 

-  Унапређивање знања о сопственој култури и културама других народа; 

- Развијање хуманистичког и књижевног образовања и васпитања на најбољим делима српске и светске културне баштине; 

- Упућивање ученика на истраживачки и критички однос према књижевности; 

- Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности; 

-  Развијање трајног интересовања за нова сазнања. 

Задаци:  

- овладавање знањима о српском књижевном језику, стицање вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом 

изражавању, приликом учења, образовања и интелектуалног развоја; 

-унапређење културе језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, са 

развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура; 

-упознавање  репрезентативних дела српске књижевне баштине и дела опште књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вредности;    

- неговање и развијање читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним књижевним делима из 

историје српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној иистраживачкој улози; 

- развијање литерарних афинитета да би ученици пожелели да постану читаоци рафинираног естетског укуса који ће умети да на истраживачки, стваралачки и 

активан начин читају књижевна дела свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;  

- усвајање хуманистичких ставова, уверења и система вредности; 
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-  оспособљавање за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова агресивног и 

асоцијалног понашања и за развијање самосвести и личне одговорности; 

-  подстицање на саосећање са ближњима и одговорност према другом. 

Редни 

 бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

1. Модерна 27 

• Модерна у европској и српској књижевности. Одлике 

симболизма и импресионизма 

• Шарл Бодлер: "Албатрос" 

• А. П. Чехов: "Ујка Вања" 

• Богдан Поповић: "Предговор Антологији новије српске 

лирике" 

• Алекса Шантић: "Претпразничко вече", "Вече на шкољу" 

• Јован Дучић: "Благо цара Радована" (избор), "Јабланови" 

• Милан Ракић: "Долап", "Искрена песма" 

• В. П. Дис: "Тамница", "Можда спава" 

• Сима Пандуровић: "Светковина" 

• Бора Станковић: "Нечиста крв", "Коштана" или "Божји 

људи" (приповетка по избору) 

• Јован Скерлић: "О Коштани" или "Божји људи" 

• Петар Кочић: "Мрачајски прото" или приповетка по избору 

• Процена остварености исхода 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење 

остварености исхода 

2. тестове знања 

• наведе одлике правца, 

представнике и њихова дела 

• препозна модерне елементе у 

изразу и форми књижевног дела 

• анализира одабрана дела, износи 

запажања и ставове 

2. 

 

Књижевност 

између два рата 
32 

• Европска књижевност између два рата 

Одлике експресионизма, футуризма, надреализма 

• В. Мајаковски: "Облак у панталонама" 

• Ф. Кафка: "Преображај" или Х. Хесе: роман по избору или 

Е. Хемингвеј: "Старац и море" 

• Р. Тагора: "Градинар" (избор) 

• Српска међуратна књижевност 

• M. Бојић: "Плава гробница" 

• Д. Васиљев: "Човек пева после рата" 

• M. Црњански: "Суматра" 

• M. Црњански: "Сеобе И" 

• И. Андрић: "Ex Понто" 

• И. Андрић: "Мост на Жепи" 

• И. Андрић: "На Дрини ћуприја" 

• M. Настасијевић: "Туга у камену" или Т. Ујевић: 

"Свакидашња јадиковка" 

 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење 

остварености исхода 

2. тестове знања 

• наведе одлике праваца, 

представнике и њихова дела 

• наведе манифесте, књижевне 

покрете и струје у књижевности 

између два светска рата 

• успостави узајамни однос 

књижевних дела и времена у коме 

су настала 

• анализира одабрана дела, износи 

запажања и ставове 
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*Корелација са другим наставним предметима: Грађанско васпитање, Верска настава 

 

 

• Р. Петровић: "Људи говоре" (избор) 

• И. Секулић: "Госпа Нола" 

• Процена остварености исхода 

3. 

 
Творба речи 6 

• Просте, изведене и сложене речи 

• Основни појмови о извођењу речи 

• Важнији модели за извођење именица, придева и глагола 

• Основни појмови о творби сложеница и полусложеница 

• Процена остварености исхода 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење 

остварености исхода 

2. тестове знања 

• препозна просте, изведене и 

сложене речи 

• примени основне принципе 

творбе речи 

4. Лексикологија 8 

• Основни појмови из лексикологије (лексема, њено значење) 

• Полисемија и хомонимија 

• Синонимија и антонимија 

• Састав лексике српског књижевног (стандардног) језика 

• Дијалектизми, архаизми и историзми, неологизми, 

жаргонизми, вулгаризми 

• Фразеологизми 

• Термини 

• Речници и служење њима 

• Процена остварености исхода - тест 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење 

остварености исхода 

2. тестове знања 

• препозна и одреди вредност 

лексеме 

• уме да се служи речницима 

• наведе примере синонима, 

антонима, хомонима, жаргона… 

5. Правопис 5 

• Основна правила спојеног, полусложеничког и одвојеног 

писања 

• Скраћенице 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење 

остварености исхода 

2. тестове знања 

• примени правописна правила у 

писању сложеница, 

полусложеница и синтагми 

• скраћује речи у складу са 

прописаним правилима 

6. 
Култура 

изражавања 
18 

• Лексичке вежбе 

• Стилске вежбе 

• Домаћи задаци 

• Говорне вежбе 

• Школски писмени задаци 4x2+2 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. Праћење 

остварености исхода 

2. Тестове знања 

• износи став, користи аргументе 

и процењује опште и сопствене 

вредности у усменом и писаном 

изражавању 

Укупан број часова 96    
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ЦИЉ  

ИСХОДИ НА КРАЈУ ТРЕЋЕГ 

РАЗРЕДА 

Ученик ће бити у стању да:  

ПРЕПОРУЧЕНЕ ТЕМЕ 

ОПШТЕ И СТРУЧНЕ И 

ГРАМАТИЧКИ 

САДРЖАЈИ  

КОМУНИКАТИВНЕ 

ФУНКЦИЈЕ  

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

СЛУШАЊЕ  

Оспособљавање ученика 

за разумевање усменог 

говора  

• разуме основне поруке и захтеве 

исказане јасним стандардним језиком 

када је реч о блиским темама (школа, 

посао, хоби) 

• разуме глобално суштину нешто дужих 

разговора или дискусија на састанцима, 

који се односе на мање сложене садржаје 

из струке, уколико се говори разговетно 

стандардним језиком, поставља питања и 

тражи објашњења у вези са темом 

дискусије/разговора 

• разуме једноставније текстове 

• Свакодневни живот 

(генерацијски конфликти и 

начини превазилажења) 

• Образовање (образовање 

за све, пракса и припреме 

за будуће занимање, 

размена ученика) 

• Познате фирме, 

предузећа, установе, 

институције у земљама 

чији се језик учи 

• Културни живот 

1. Представљање себе и 

других 

2. Поздрављање (састајање, 

растанак; формално, 

неформално, специфично по 

регионима) 

3. Идентификација и 

именовање особа, објеката, 

боја, бројева итд.) 

4. Давање једноставних 

упутстава и команди 

5. Изражавање молби и 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

Комуникативна настава страних 

језика подразумева поимање 

језика као средства комуникације; 

инсистира на употреби циљног 

језика у учионици у добро 

осмишљеним контекстима од 

интереса за ученике; 

претпоставља примену тзв. 

Наставни предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 и 1/2013 – испр, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник.) 

Циљеви предмета:  
Развијање сазнајних и интелектуалних способности и стицање позитивног односа према другим културама уз уважавање различитости и усвајање знања и умења 

потребних у комуникацији на страном језику у усменом и писаном облику. 

Задаци: 

- буду оспособљени да  у школској и ван школској свакодневници могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано и сходно ситуацији; 

- продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да страни језик функционално користе и после завршетка свог образовања 

(током студија, у будућем послу или даљем образовању); 

- стекну  увид у језичку стварност и буду оспособљени да  уоче контрасте и врше порђења у односу на сопсвену стварност; 

- буду оспособљени да се компетентно и самосвесно споразумевају са људима из других земаља, усвајају норме вербалне и невербалне комуникације у складу са 

специфичностима језика који уче, као и да наставе, у оквиру формалног образовања и самостално, учење другог и трећег страног језика; 
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(стандардна писма, информације о 

процесу рада у струци) који су писани 

обичним језиком или језиком струке 

• разуме опис догађаја и осећања 

• разуме основни садржај као и важније 

детаље у извештајима, брошурама и 

уговорима везаним за струку  

(међународни пројекти и 

учешће на њима) 

• Заштита човекове околине 

(волонтерски рад) 

• Медији (штампа, 

телевизија, електронски 

медији) 

• Историјски 

догађаји/линости из земаља 

чији се језик учи 

• Свет компјутера 

(предности и мане употребе 

компјутера)  

СТРУЧНЕ ТЕМЕ  

• Као у првом разреду 

I. РЕЧЕНИЦА 

- Сви типови упитних 

реченица 

- Директна и индиректна 

питања 

- Индиректни говор: 

рецептивно и продуктивно 

а) изјаве и питања - без 

промене глаголског 

времена (глагол главне 

реченице у једном од 

садашњих времена) 

б) молбе, захтеви, наредбе 

- Индиректни говор: само 

рецептивно 

а) изјаве са променом 

глаголских времена 

- Одређене релативне 

захвалности 

6. Изражавање извињења 

7. Изражавање потврде и 

негирање 

8. Изражавање допадања и 

недопадања 

9. Изражавање физичких 

сензација и потреба 

10. Исказивање просторних 

и временских односа 

11. Давање и тражење 

информација и обавештења 

 12. Описивање и 

упоређивање лица и 

предмета 

13. Изрицање забране и 

реаговање на забрану 

14. Изражавање припадања 

и поседовања 

15. Скретање пажње 

16. Тражење мишљења и 

изражавање слагања и 

неслагања 

17. Тражење и давање 

дозволе 

18. Исказивање честитки 

19. Исказивање препоруке 

20. Изражавање хитности и 

обавезности 

21. Исказивање сумње и 

несигурности  

Теацхер талк, одн. прилагођавање 

говорне делатности наставника 

интересовањима и знањима 

ученика; инсистира на 

комуникативном аспекту 

употребе језика, одн. на значењу 

језичке поруке, а не толико на 

граматичној прецизности исказа ; 

претпоставља да се знања ученика 

мере прецизно дефинисаним 

релативним, а не толико 

апсолутним критеријумима 

тачности.  

 Један од кључних елемената 

комуникативне наставе је и 

социјална интеракција кроз рад у 

учионици. Она се базира на 

групном или индивидуалном 

решавању проблема, потрази за 

информацијама и мање или више 

комплексним задацима. У тим 

задацима увек су јасно одређени 

контекст, процедура и циљ, чиме 

се унапређује квантитет језичког 

материјала који је неопходан 

услов за било које учење језика. 

Такозвана комуникативно-

интерактивна парадигма у 

настави страних језика, између 

осталог, укључује и следеће 

компоненете: 

• усвајање језичког садржаја кроз 

циљано и осмишљено 

учествовање у друштвеном чину  

• поимање наставног програма као 

динамичне, заједнички 

ЧИТАЊЕ 

Оспособљавање ученика 

за разумевање 

прочитаних текстова  

   

   

ГОВОР 

Оспособљавање ученика 

за кратко монолошко 

излагање и за учешће у 

дијалогу на страном 

језику  

• једноставним средствима опише статус 

и образовање, будуће запослење 

• опише делатност, фирму, процес рада 

или пак преприча телефонски разговор 

или одлуке неког договора у оквиру 

познате лексике 

• образложи краће своје намере, одлуке, 

поступке  

ПИСАЊЕ 

Оспособљавање ученика 

за писање краћих 

текстова различитог 

садржаја  

• попуњава рачуне, признанице и хартије 

од вредности 

• напише једноставно пословно писмо 

према одређеном моделу 

• опише и појасни садржај схема и 

графикона везаних за струку 

ИНТЕРАКЦИЈА  

Оспособљавање ученика 

за учешће у дијалогу на 

страном језику и размену 

краћих писаних порука  

• поведе, настави и заврши неки 

једноставан разговор, под условом да је 

лице у лице са саговорником 

• буде схваћен у размени идеја и 

информација о блиским темама у 

предвидљивим, свакодневним 

ситуацијама  

МЕДИЈАЦИЈА 

Оспособљавање ученика 

да преводи, сажима и 

препричава садржај 

• Сажима садржај текста, филма, 

разговара и сл.  
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краћих усмених и 

писаних текстова  

клаузе 

- Сложене реченице: 

временске клаузе, узрочне 

клаузе, допусне клаузе  

II. ИМЕНИЧКА ГРУПА 

1. Члан 

- Разлике између одређеног 

и неодређеног члана у 

ширем контексту 

2. Именице 

- Бројиве и небројиве 

именице 

3. Заменички облици 

а) Заменице 

- Личне заменице у 

функцији субјекта и објекта 

- Показне заменице 

- Односне заменице 

б) детерминатори 

- Показни детерминатори 

- Неодређени 

детерминатори 

- Присвојни детерминатори 

4. Придеви 

- Обновити компарацију 

придева 

- tоо/nоt…еnough/nоt  аs… 

(аs)/…than 

5. Бројеви 

- Обновити просте и редне 

бројеве 

6. Кванитификатори  

припремљене и ажуриране листе 

задатака и активности 

• наставник је ту да омогући 

приступ и прихватање нових идеја 

• ученици се третирају као 

одговорни, креативни, активни 

учесници у друштвеном чину 

• уџбеници су само један од 

ресурса; осим њих препоручује се 

и примена других извора 

информација и дидактичких 

материјала, поготову кад је реч о 

стручним темама 

• учионица постаје простор који је 

могуће реструктурирати из дана у 

дан  

Важан циљ у учењу страног 

језика у средњим стручним 

школама је овладавање језиком 

струке, и то у оноликој мери која 

је неопходна да се језик користи 

ради информисаности и 

оспособљености за једноставну 

комуникацију у усменом и 

писаном облику на страном 

језику. Тај сегмент наставе 

страног језика који се 

прогресивно увећава од 20 до 50% 

током четворогодишњен 

образовања мора да буде јасно 

дефинисан и у складу са исходима 

везаним за квалификације струке. 

Неопходно је да стручна тематика 

која се обрађује на страном језику 

прати исходе појединих стручних 

предмета и буде у корелацији са 

МЕДИЈСКА 

ПИСМЕНОСТ 

Оспособљавање ученика 

да користе медије као 

изворе информација и 

развијају критичко 

мишљење у вези са њима  

• идентификује различита гледишта о 

истој теми  

ЗНАЊА О ЈЕЗИКУ  • коректно употребљава једноставне 

структуре користећи зависне реченице (уз 

одређене системске елементарне грешке 

које глобални смисао не доводе у питање)  
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III ГЛАГОЛСКА ГРУПА  

1. Глаголи 

- Обновити разлику у 

употреби Present Simple , 

Present Continutous; Past 

Simple, Past Continuous 

- Обновити све употребе  

Perfect 

- Past perfect  

Used to 

- Обновити и утврдити 

начине за изражавање 

будућности, планова у 

будућности (gоing tо, will) 

- Модални глаголи: should, 

must, will, may, might 

- Пасивне конструкције - 

садашње и прошло време – 

the Present Simple , Past  

Simple (продуктивно и 

рецептивно), 

- Present perfect pаssiveе 

(рецептивно) 

3. Предлози, најчешћи 

предлози за оријентацију у 

времену и простору. 

4. Кондиционал први и 

други (и рецептивно и 

продуктивно)  

  

њима.  

Реализација наставе језика струке 

се много више огледа у развијању 

рецептивних вештина него 

продуктивних јер је сврха учења 

страног језика, у првој линији, 

усмерена на то да се ученици 

оспособе да прате одређену 

стручну литературу у циљу 

информисања, праћења иновација 

и достигнућа у области струке, 

усавршавања и напредовања. 

Стога је спектар текстова који се 

препоручују велики: шематски 

прикази, упутства о примени 

апарата, инструмената или пак 

материјала, хемикалија, рецепти, 

декларације, краћи стручни 

текстови чији је садржај 

релевантан за тематске садржаје 

стручних предмета, извештаји, 

каталози, програми сајамских 

активности и сл. Веома је битно у 

раду са таквим текстовима 

одредити добру дидактичку 

подршку. Добро осмишљени 

налози упућују на то да одређене 

текстове, у зависности од тежине 

и важности информација које они 

носе, треба разумети глобално, 

селективно или пак детаљно.  

Продуктивне вештине треба 

ограничити на строго 

функционалну примену реалну за 

захтеве струке. То подразумева 

писање кратких порука, мејлова у 
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оквиру пословне комуникације 

(поруџбенице, рекламације, 

захтеви, молбе) и вођење усмене 

комуникације која омогућава 

споразумевање на основном 

нивоу било у директном контакту 

са саговорником или у 

телефонском разговору.  

   

*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Српски језик и књижевност, Грађанско васпитање, Логика са етиком, Стручни текстови 
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ЦИЉ  

ИСХОДИ НА КРАЈУ ТРЕЋЕГ 

РАЗРЕДА 

Ученик ће бити у стању да:  

ПРЕПОРУЧЕНЕ ТЕМЕ 

ОПШТЕ И СТРУЧНЕ И 

ГРАМАТИЧКИ 

САДРЖАЈИ  

КОМУНИКАТИВНЕ 

ФУНКЦИЈЕ  

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

СЛУШАЊЕ  

Оспособљавање ученика 

за разумевање усменог 

говора  

• разуме основне поруке и захтеве 

исказане јасним стандардним језиком 

када је реч о блиским темама (школа, 

посао, хоби) 

• разуме глобално суштину нешто дужих 

разговора или дискусија на састанцима, 

који се односе на мање сложене садржаје 

из струке, уколико се говори разговетно 

стандардним језиком, поставља питања и 

тражи објашњења у вези са темом 

дискусије/разговора 

• разуме једноставније текстове 

• Свакодневни живот 

(генерацијски конфликти и 

начини превазилажења) 

• Образовање (образовање 

за све, пракса и припреме за 

будуће занимање, размена 

ученика) 

• Познате фирме, предузећа, 

установе, институције у 

земљама чији се језик учи 

• Културни живот 

(међународни пројекти и 

1. Представљање себе и 

других 

2. Поздрављање (састајање, 

растанак; формално, 

неформално, специфично по 

регионима) 

3. Идентификација и 

именовање особа, објеката, 

боја, бројева итд.) 

4. Давање једноставних 

упутстава и команди 

5. Изражавање молби и 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

Комуникативна настава страних 

језика подразумева поимање 

језика као средства комуникације; 

инсистира на употреби циљног 

језика у учионици у добро 

осмишљеним контекстима од 

интереса за ученике; 

претпоставља примену тзв. 

Наставни предмет: РУСКИ ЈЕЗИК 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 и 1/2013 – испр, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник.) 

Циљ предмета:  
Развијање сазнајних и интелектуалних способности и стицање позитивног односа према другим културама уз уважавање различитости и усвајање знања и умења 

потребних у комуникацији на страном језику у усменом и писаном облику. 

Задаци: 

- буду оспособљени да  у школској и ван школској свакодневници могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано и сходно ситуацији; 

- продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да страни језик функционално користе и после завршетка свог образовања 

(током студија, у будућем послу или даљем образовању); 

- стекну  увид у језичку стварност и буду оспособљени да  уоче контрасте и врше порђења у односу на сопсвену стварност; 

- буду оспособљени да се компетентно и самосвесно споразумевају са људима из других земаља, усвајају норме вербалне и невербалне комуникације у складу са 

специфичностима језика који уче, као и да наставе, у оквиру формалног образовања и самостално, учење другог и трећег страног језика; 
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(стандардна писма, информације о 

процесу рада у струци) који су писани 

обичним језиком или језиком струке 

• разуме опис догађаја и осећања 

• разуме основни садржај као и важније 

детаље у извештајима, брошурама и 

уговорима везаним за струку  

учешће на њима) 

• Заштита човекове околине 

(волонтерски рад) 

• Медији (штампа, 

телевизија, електронски 

медији) 

• Историјски 

догађаји/линости из земаља 

чији се језик учи 

• Свет компјутера 

(предности и мане употребе 

компјутера)  

СТРУЧНЕ ТЕМЕ  

• Као у првом разреду 

Именице 

Скраћенице (вуз, МГУ). Род 

абревијатура. Познатији 

наши и страни географски 

називи са специфичностима 

у роду, броју и промени. 

Заменице 

Систематизација 

неодређених заменица са -

то, нибудь 

Придеви 

Утврђивање и 

систематизација придевских 

облика 

Бројеви 

Читање децимала и 

разломака (0,1-ноль целых 

одна десятая, 2,4-две 

целых четыре десятых ,½-

одна вторая (половина)). 

захвалности 

6. Изражавање извињења 

7. Изражавање потврде и 

негирање 

8. Изражавање допадања и 

недопадања 

9. Изражавање физичких 

сензација и потреба 

10. Исказивање просторних 

и временских односа 

11. Давање и тражење 

информација и обавештења 

 12. Описивање и 

упоређивање лица и 

предмета 

13. Изрицање забране и 

реаговање на забрану 

14. Изражавање припадања 

и поседовања 

15. Скретање пажње 

16. Тражење мишљења и 

изражавање слагања и 

неслагања 

17. Тражење и давање 

дозволе 

18. Исказивање честитки 

19. Исказивање препоруке 

20. Изражавање хитности и 

обавезности 

21. Исказивање сумње и 

несигурности  

Теацхер талк, одн. прилагођавање 

говорне делатности наставника 

интересовањима и знањима 

ученика; инсистира на 

комуникативном аспекту 

употребе језика, одн. на значењу 

језичке поруке, а не толико на 

граматичној прецизности исказа ; 

претпоставља да се знања ученика 

мере прецизно дефинисаним 

релативним, а не толико 

апсолутним критеријумима 

тачности.  

 Један од кључних елемената 

комуникативне наставе је и 

социјална интеракција кроз рад у 

учионици. Она се базира на 

групном или индивидуалном 

решавању проблема, потрази за 

информацијама и мање или више 

комплексним задацима. У тим 

задацима увек су јасно одређени 

контекст, процедура и циљ, чиме 

се унапређује квантитет језичког 

материјала који је неопходан 

услов за било које учење језика. 

Такозвана комуникативно-

интерактивна парадигма у 

настави страних језика, између 

осталог, укључује и следеће 

компоненете: 

• усвајање језичког садржаја кроз 

циљано и осмишљено 

учествовање у друштвеном чину  

• поимање наставног програма као 

динамичне, заједнички 

ЧИТАЊЕ 

Оспособљавање ученика 

за разумевање 

прочитаних текстова  

   

   

ГОВОР 

Оспособљавање ученика 

за кратко монолошко 

излагање и за учешће у 

дијалогу на страном 

језику  

• једноставним средствима опише статус 

и образовање, будуће запослење 

• опише делатност, фирму, процес рада 

или пак преприча телефонски разговор 

или одлуке неког договора у оквиру 

познате лексике 

• образложи краће своје намере, одлуке, 

поступке  

ПИСАЊЕ 

Оспособљавање ученика 

за писање краћих 

текстова различитог 

садржаја  

• попуњава рачуне, признанице и хартије 

од вредности 

• напише једноставно пословно писмо 

према одређеном моделу 

• опише и појасни садржај схема и 

графикона везаних за струку 

ИНТЕРАКЦИЈА  

Оспособљавање ученика 

за учешће у дијалогу на 

страном језику и размену 

краћих писаних порука  

• поведе, настави и заврши неки 

једноставан разговор, под условом да је 

лице у лице са саговорником 

• буде схваћен у размени идеја и 

информација о блиским темама у 

предвидљивим, свакодневним 

ситуацијама  

МЕДИЈАЦИЈА 

Оспособљавање ученика 

да преводи, сажима и 

препричава садржај 

• Сажима садржај текста, филма, 

разговара и сл.  
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краћих усмених и 

писаних текстова  
Глаголи 

Радни глаголски придев 

садашњег времена 

Радни глаголски придев 

прошлог времена 

Пасивни глаголски придеви-

употреба 

СИНТАКСА 

Реченице са субјектом типа 

мы с вами 

Реченице с куполама 

являются, называются 
Реченице са куполом есть 

Реченице са трпним 

глаголским придевом у 

предикату (Лес посажен 

недавно) 

Реченице са одредбом за 

приближну количину (В 

классе было учеников 

тридцать)  

припремљене и ажуриране листе 

задатака и активности 

• наставник је ту да омогући 

приступ и прихватање нових идеја 

• ученици се третирају као 

одговорни, креативни, активни 

учесници у друштвеном чину 

• уџбеници су само један од 

ресурса; осим њих препоручује се 

и примена других извора 

информација и дидактичких 

материјала, поготову кад је реч о 

стручним темама 

• учионица постаје простор који је 

могуће реструктурирати из дана у 

дан  

Важан циљ у учењу страног 

језика у средњим стручним 

школама је овладавање језиком 

струке, и то у оноликој мери која 

је неопходна да се језик користи 

ради информисаности и 

оспособљености за једноставну 

комуникацију у усменом и 

писаном облику на страном 

језику. Тај сегмент наставе 

страног језика који се 

прогресивно увећава од 20 до 50% 

током четворогодишњен 

образовања мора да буде јасно 

дефинисан и у складу са исходима 

везаним за квалификације струке. 

Неопходно је да стручна тематика 

која се обрађује на страном језику 

прати исходе појединих стручних 

предмета и буде у корелацији са 

МЕДИЈСКА 

ПИСМЕНОСТ 

Оспособљавање ученика 

да користе медије као 

изворе информација и 

развијају критичко 

мишљење у вези са њима  

• идентификује различита гледишта о 

истој теми  

ЗНАЊА О ЈЕЗИКУ  • коректно употребљава једноставне 

структуре користећи зависне реченице 

(уз одређене системске елементарне 

грешке које глобални смисао не доводе у 

питање)  
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њима.  

Реализација наставе језика струке 

се много више огледа у развијању 

рецептивних вештина него 

продуктивних јер је сврха учења 

страног језика, у првој линији, 

усмерена на то да се ученици 

оспособе да прате одређену 

стручну литературу у циљу 

информисања, праћења иновација 

и достигнућа у области струке, 

усавршавања и напредовања. 

Стога је спектар текстова који се 

препоручују велики: шематски 

прикази, упутства о примени 

апарата, инструмената или пак 

материјала, хемикалија, рецепти, 

декларације, краћи стручни 

текстови чији је садржај 

релевантан за тематске садржаје 

стручних предмета, извештаји, 

каталози, програми сајамских 

активности и сл. Веома је битно у 

раду са таквим текстовима 

одредити добру дидактичку 

подршку. Добро осмишљени 

налози упућују на то да одређене 

текстове, у зависности од тежине 

и важности информација које они 

носе, треба разумети глобално, 

селективно или пак детаљно.  

Продуктивне вештине треба 

ограничити на строго 

функционалну примену реалну за 

захтеве струке. То подразумева 

писање кратких порука, мејлова у 
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оквиру пословне комуникације 

(поруџбенице, рекламације, 

захтеви, молбе) и вођење усмене 

комуникације која омогућава 

споразумевање на основном 

нивоу било у директном контакту 

са саговорником или у 

телефонском разговору.  

   

*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Српски језик и књижевност, Грађанско васпитање, Логика са етиком, Стручни текстови 
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Наставни предмет: ФИЗИЧКО  ВАСПИТАЊЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовнипрофил: Ветеринарски техничар 

Годишњифондчасова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 и 1/2013 – испр, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник.) 

Циљеви предмета 

Општи циљ предмета 

Циљ наставе физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностимау повезаностима са осталим васпито образовним подручјима 

допринесе интегралном развоју личности ученика (конгитивном, 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 развојаи утицање на правилно држање тела (превенција);развој и усавршавање моторичких способности и 

теоријских знања неопходних самостални рад на њима;стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово усвајање; проширивање 

и продубљавање интересовања који су ученици стекли у основној школи и потпуније сагледавање спортске гране за коју показују посебан интерес; усвајање 

знања ради разумевањазначаја 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. 

Редни 

 бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама Вредновање остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

1. 

Здравствена култура 

и физичка активност, 

као основа за 

реализовање 

постављених циљева 

и исхода 

6 

• Вежбе обликовања (јачања, 

лабављење и растезање). 

• Вежбе из корективне гимнастике 

• Провера стања моторичких и 

функционалних способности 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичком васпитању - 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортским играма 

Ученик ће формирати позитиван 

став према физичкој активности, 

поседовати и примењивати знања и 

навике за очување и  унапређивање 

здравља, унапредити држање тела, 

унапредити физичке способности, 

бити способан да самостално 

упражњава физичку активност у 

слободно време, прихватити и 

поштовати различитостдругих особа, 

да учествује у тимском раду, 

научити да поштује правила и 

поседује спортску културу (фер плеј, 

2. 

 

 Развој моторичких и 

функционалних 

способности човека, 

као основа за 

4 

• Вежбе снаге без и са малим теговима 

(до 4 кг.); 

• Трчање на 800 м ученице и 1000 м 

ученици; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 
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реализовање 

постављених циљева 

и исхода 

• Трчање на 60 м и 100 м; 

• Вежбе растезања (број понављања и 

издржај у крајњем положају), 

• Полигони спретности и окретности и 

спортске игре; 

• Аеробик 

• Обука техника пливања 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичком васпитању - 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортским играма 

култура навијања), разв. 

Самопоштовање и самопоуздање 

кроз савладавање сложенијих 

кретних задатака и бити способан да 

кроз покрет изрази своје емоције, 

искуства, осећај за лепо и 

креативност. 

3. 

 

Усвајање знања, 

умења и вештина из 

спортских грана и 

дисциплина као 

основа за 

реализовање 

постављених циљева 

и исхода 

 

 

 

• Атлетика;  

12 

• Вежбе снаге без и са малим 

теговима (до 4 кг.); 

• Трчање на 800 м ученице и 1000 м 

ученици; 

• Трчање на 60 м и 100 м; 

• Вежбе растезања (број понављања 

и издржај у крајњем положају), 

• Полигони спретности и окретности 

и спортске игре; 

• Аеробик 

• Обука техника пливања  

• АТЛЕТИКА 

У свим атлетским дисциплинама 

треба радити на усавршавању 

технике и развијању водећих 

моторичких особина за дату 

дисциплину. 

Трчање 

Трчање на 100 м - ученици и 

ученице, 

на 1000 м - ученици, 

на 800 м - ученице, 

Штафета 4x100 м ученици и 

ученице. 

Скокови 

Скок удаљ - одабраном техником; 

Скок увис - одабраном техником. 

Бацање 

Бацање кугле рационалном техником 

(ученици 6 кг и ученице 4 кг. 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичком васпитању - 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортским играма 
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4. 

Спортска 

гимнастика,вежбе на 

справама и тлу 

    12 

• СПОРТСКА ГИМНАСТИКА: 

ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ 

Напомена: 

- Наставник олакшава, односно 

отежава програм на основу 

моторичких способности и 

претходно стечених умења ученика. 

1. Вежбе на тлу 

За ученике и ученице: 

- из упора за рукама, зибом, премах 

одбочно до упора пред рукама 

(опружено). 

- комбинација вежби која садржи 

(вежбе се бирају, одузимају или 

додају у складу са могућностима 

ученика): плесне кораке; скок са 

окретом за 180°; окрет на две или 

једној нози; премет странце; колут 

напред суножним одразом и малим 

летом; вагу претклоном и 

заножењем; став на шакама колут 

напред и сп. скок са окретом 

(произвољан број степени); 

- за напреднији ниво: колут летећи и 

прекопит напред, уз помоћ. 

2. Прескок 

За ученике коњ у ширину висине 120 

цм; за ученице 110 цм: 

- згрчка; 

- разношка 

- за напредни ниво: склонка; 

прескоци са заножењем и "прекопит" 

3. Кругови 

За ученике /доскочни кругови/: 

- вучењем вис узнето; вис 

стрмоглаво; вис узнето; спуст у вис 

стражњи - издржај; вучењем вис 

узнето; спуст у вис предњи (полако); 

саскок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичком васпитању - 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортским играма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Путем физичких односно 

спортских активности комуницирати 

са својим друговима и уживати у 

дружењу и контактима. 

• Довести у везу свакодневни живот 

и способност за учење и практичан 

рад са физичким, односно спортским 

активностима и правилном 

исхраном. 

• Објаснити да покрет и кретање, без 

обзира на то којој врсти физичке, 

односно спортске активности 

припадају, имају своју естетску 

компоненту (лепота извођења, 

лепота доживљаја). 

• Ученик ужива у извођењу покрета 

и кретања. 

• Ученик наводи основне олимпијске 

принципе и примењује их на 

школским спортским такмичењима и 

у слободном времену. 

• Препознаје нетолерантно 

понашање својих другова и реагује 

на њега, шири дух пријатељства, 

истрајан је у својим активностима. 

• Има правилан однос према 

окружењу у којем вежба, рекреира се 

и бави се спортом. 
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4. Разбој 

За ученике /паралелни разбој/: 

- из замаха у упору предњихом спуст 

у склек, зањих у склеку и спојено 

упор (у зањиху); предњих и спојено 

склек, зањихом упор (поновити 2 до 

3 пута) 

За ученице /двовисински разбој, 

једна притка, вратило/: 

- лицем према н/п, залетом и 

суножним одскоком наскок упор 

предњи; премах одножно десном 

(левом) у упор јашући; прехват на 

в/п; премах одножно заножном до 

виса седећег, подметним опружањем 

или одривом од н/п предњих и 

спојено саскок у предњиху (уз 

помоћ) до става на тлу, леђима према 

в/п; 

- једна притка: залетом и суножним 

одскоком наскок упор предњи; 

премах одножно десном (левом) до 

упора јашућег, премах одножно 

заножном до упора стражњег; сасед 

са окретом за 90°. 

5. Вратило 

За ученике /доскочно и дохватно или 

дочелно вратило/: 

- /доскочно/: подметно 

успостављање њиха; њихање са 

повећавањем амплитуде и саскок у 

предњиху или зањиху уз помоћ; 

- /дохватно или дочелно/:ковртљај 

назад у упору. 

6. Греда  

За ученице /висока греда/: 

- залетом и суножним одскоком 

наскок у упор чучећи одножно; 

окрет за 900 до упора чучећег; 
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усправ, одручити; кораци у успону 

докорацима; вага претклоном и 

заножењем, усклон; суножним 

одскоком скок са померањем; окрет 

за 90° у успону; саскок пруженим 

телом или, за напреднији ниво - са 

предножним разножењем  

7. Коњ са хватаљкама 

За ученике:  

- из упора предњег коло предожно 

десном, коло предножно левом; 

- из упора стражњег коло одножно 

десном, коло одножно левом 

Школско такмичење (одељење, 

школа): актив наставника физичког 

васпитања бира справе на којима ће 

се ученици такмичити. 

За напредније ученике: састави из 

система школских спортских 

такмичења и учешће на вишим 

нивоима школских такмичења.  

Минимални образовни захтеви: 

За ученике: наставни садржаји из 

програма вежби на тлу, прескока, 

једне справе у упору и једне справе у 

вису; 

За ученице: наставни садржаји из 

програма вежби на тлу, прескока, 

греде и двовисинског разбоја. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• СПОРТСКА ИГРА (по избору) 

- Понављање и учвршћивање раније 

обучаваних елемената игре. 

- Даље проширивање и продубљавање 

техничко-тактичке припремљености 

ученика у складу са изборним 

програмом за дату игру. На основу 

претходних умења у техници и 

тактици наставник планира конкретне 

садржаје из спортске игре. 

 

• Актив наставника, према програму 

који сам доноси (из програма трећег 

разреда (програм по избору ученика) у 

складу са могућностима школе, 

организује наставу за коју ученици 

покажу посебно интересовање 

5. 
• Спортска игра (по 

избору) 
10 

• СПОРТСКА ИГРА (по избору) 

- Понављање и учвршћивање раније 

обучаваних елемената игре. 

- Даље проширивање и продубљавање 

техничко-тактичке припремљености 

ученика у складу са изборним 

програмом за дату игру. На основу 

претходних умења у техници и 

тактици наставник планира конкретне 

садржаје из спортске игре. 
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Корелација са другим предметима  

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

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

предмета и професори физичког васпитања дефинишу могуће професионалне поремећаје, на основу чега се програмирају се посебни садржаји, којима се 

обезбеђује превенција.  

• Биологија, Физика, Екологија, Хемија,  Ликовна култура, Музичка култура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Физичка активност у 

складу са 

могућностима 

школе,а по избору 

ученика 

6 

• Актив наставника, према програму 

који сам доноси (из програма трећег 

разреда (програм по избору ученика) у 

складу са могућностима школе, 

организује наставу за коју ученици 

покажу посебно интересовање 

Укупан број часова 64    
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Наставни предмет: МАТЕМАТИКА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 и 1/2013 – испр, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник.) 

Циљеви:  
- 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; 

- 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. 

Редни 

 бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. 

Експоненцијална и 

логаритамска 

функција 

14 

• Експоненцијална функција на скупу 

рационалних бројева 

• Општа експоненцијална функција 

• Експоненцијалне једначине 

• Дефиниција логаритма и особине 

•Појам инверзне функције, 

логаритамска функција 

• Једноставније логаритамске једначине 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

- усмену 

проверу знања 

- писмену 

провера знања 

- тестове знања 

 

• нацрта тачкасто график експоненцијалне функције 

читајући податке из табеле 

• наведе основне особине функције за различите 

упоредиве основе 

• реши једноставнију екпоненцијалну једначину 

• дефинише појам логаритма 

• нацрта тачкасто график логаритамске функције 

читајући податке из табеле 

• наведе основне особине логаритамске функције 

• реши једноставнију логаритамску једначину 

   • Пројекција вектора на осу. Мерење Вредновање • претвара угао изражен у радијанима у степене и 
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2. Тригонометријске 

функције 

14 угла. Радијан 

•Тригонометријске функције 

произвољног угла. Тригонометријски 

круг 

• Свођење тригонометријских функција 

произвољног угла на тригонометријске 

функције оштрог угла 

• Адиционе формуле 

•Тригонометријске функције 

двоструког угла 

• Графици основних тригонометријских 

функција 

• Графици функција ф(x)=асин(x)+б 

ф(x)=ацос (x)+б 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

- усмену 

проверу знања 

- писмену 

провера знања 

- тестове знања 

 

обрнуто 

• покаже вредности тригонометријских функција углова 

у тригонометријском кругу 

• примени основне тригонометријске идентичности на 

израчунавање осталих тригонометријских функцијеако 

је позната вредност једне тригонометријске функције 

• примени адиционе формуле и формуле за двоструки 

угао у једноставнијим задацима 

• нацрта графике основних тригонометријских функција 

3. 

 

Аналитичка 

геометрија у равни 
15 

• Системи линеарних једначина. Гаусов 

алгоритам 

• Декартов координатни систем у 

равни. Координате тачке и растојање 

између две тачке 

• Једначина праве у Декартовом 

правоуглом координатном систему. 

Општи и екплицитни облик једначине 

праве 

• Једначина праве одређена тачком и 

коефицијентом правца 

• Једначина праве одређена двема 

тачкама 

• Узајамни положај две праве 

• Нормални облик једначине праве и 

растојање тачке од праве 

• Круг 

• Узајамни положај праве и круга 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

- усмену 

проверу знања 

- писмену 

провера знања 

- тестове знања 

 

• 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 екплицитног 

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 

• примени услов паралелности две праве 

• израчуна растојање тачке од праве 

• преведе општи облик једначине круга у екплицитни 

• одреди положај круга у Декартовом координатном 

систему и полупречник круга 

4. Низови 6 

• Појам низа 

• Аритметички низ 

• Збир првих н чланова аритметичког 

низа 

• Геометријски низ 

• Збир првих н чланова геометријског 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

- усмену 

проверу знања 

• препозна низ и да га настави (једноставнији примери) 

• препозна аритметички низ, објасни шта су н и д и 

израчуна тражени члан низа 

• израчуна збир првих н чланова аритметичког низа 

• препозна геометријски низ, објасни шта су н и q и 

израчуна тражени члан низа 
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*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Хемија, Физика.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

низа - писмену 

провера знања 

- тестове знања 

• израчуна збир првих н чланова геометријског низа 

5. 

Елементи 

финансијске 

математике 

7 

• Пропорције и процентни рачун 

• Прост каматни рачун (каматни рачун 

од сто, више сто и ниже сто) 

• Примена простог каматног рачуна 

(рад са меницама и са рачуном штедног 

улога, потрошачки кредити) 

• Појам сложеног каматног рачуна 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

- усмену 

проверу знања 

- писмену 

провера знања 

- тестове знања  

• 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 

6. 
Писмени задаци са 

исправкама 
8 

Писмени задаци  Исправак писменог 

задатка 

Индивидуални 

рад 

писмено 

 

Укупан број часова 64    
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Б. Обавезни стручни предмети ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР (Трећи разред) 

Наставни предмет: ПОРОДИЉСТВО 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

96 64 64 30 

Недељни фонд часова: 3 2 2  

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљњви предмета 
- Стицање знања из физиологије размножавања, ветеринарског акушерства, вештачког осемењавања и стерилитета. 

Задаци 

- Развијање  знања о основама размножавања животиња; 

- Развијање знања о значају вештачког осемењавања домаћих животиња за унапређење сточарства;  

- Развијање знања о узроцима и врстама стерилитета домаћих животиња. 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Вредновање остварености 

исхода 

1. 

 

Репродукција 

 
151 

Теорија (57 часова) 

•Полни циклус; 

•Гравидитет; 

•Порођај и пуерперијум; 

•Патологија гравидитета;   

•Патологија порођаја; 

•Патологија пуерперијума;  

•Заостала постељица  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теорија: 

• наведе симптоме и фазе полног циклуса; 

•опише припрему животиње за  ректални и вагинални 

преглед;    

•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; 

 

 

 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- тестове знања; 

- тестове практичних 

вештина; 

- дневник практичног 

рада 
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Вежбе (64 часа); и настава у блоку (30 

часова) 

• Припрема акушерских инструмената; 

•Помоћ при порођају; 

•Помоћ при тешком и патолошком 

порођају; 

•Откривање еструса 

Вежбе и настава у блоку: 

•идентификује еструс; 

•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 

Теорија (39 часова) 

•Значај вештачког осемењавања; 

•Сперма ; 

•Поступак са спермом; 

•Узроци стерилитета;  

•Стерилитет женки; 

•Стерилитет мужјака; 

•Профилакса стерилитета. 

 

 

 

 

 

Практична настава (64 часа) 

•Припрема за ректални преглед;  

•Узимање, преглед, разређење и 

конзервисање сперме; 

•Техника осемењавања. 

Теорија: 

• 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 неплодности 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; 

Практична настава: 

• обави поступак  узимања сперме од приплодњака и 

обави макроскопски и микроскопски преглед;  

• одабере одговарајући  сперморазређивач и разреди 

сперму;   

• одабере и припреми инструменте за вештачко 

осемењавање; 

• изврши осемењавање крава,оваца и крмача. 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- тестове знања; 

- тестове практичних 

вештина; 

- дневник практичног 

рада 

Укупан број часова 254    
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*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Анатомија и физиологија,  Биологија,  Хигијена и нега животиња, Болести животиња, Основи 

хирургије,  Професионална пракса 

 

 

 

 

Наставни предмет: БОЛЕСТИ ЖИВОТИЊА 

Подручје рада: Пољопривреда производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

128 128 160 30 

Недељни фонд часова: 4 4 5  

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви предмета: 
-Стицање знања о етиологији,  патогенези,дијагностици, терапији и профилакси заразних и незаразних обољења говеда, оваца,коза,свиња, коња, живине, паса и 

мачака; 

- Стицање знања и вештина за правилан прилаз,фиксирање и припрему животиња за клинички преглед; 

- Стицање вештина за самостално извођење неопходних мануелних и инструменталних процедура у дијагностици и терапији животиња.  

 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Вредновање остварености 

исхода 

 

1. 

 

Заразне 

болести 

210 

Теорија (52 часа) 

 Заразне болести изазване бактеријама : 

- Антракс   

- Бруцелоза, 

- Салмонелоза 

- Лептоспироза  

- Туберкулоза 

Теорија 

 наведе  узрочнике и начин ширења 

бактеријских заразних болести  

 препозна  клиничке манифестације болести  

 примени терапију по налогу ветеринара 

 наведе начине  сузбијања заразних  болести 

бактеријске етиологије 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- тестове знања; 

- тестове практичних 

вештина; 
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- Пастерелоза 

- Анаеробне инфекције 

 Заразне болести  изазване вирусима : 

- Беснило 

- Слинавка и шап    

- Аујецкијева болест  

- Болест плавог језика 

 Заразне болести изазване прионима : 

- Болест лудих крава, 

Скреjпи 

 

 

 

Вежбе (128 часова) и настава у блоку (30 

часова) 

 Адспекција 

 Палпација 

 Перкусија 

 Аускултација 

 Термометрирање 

 Мерење тријаса 

 Вакцинација 

 Дезобаријере 

 

 наведе  узрочнике и начин ширења вирусних 

заразних болести  

 препозна  клиничке манифестације болести  

 примени терапију по налогу ветеринара 

 наведе начине  сузбијања заразних  болести 

вирусне етиологије 

 наведе  узрочнике и начин ширења  

прионских болести  

 нрепозна  клиничке манифестације болести  

наведе начине сузбијања прионских болести 

 

 

 

Вежбе и настава у блоку  

 изведе опште методе прегледа 

 обави термометрирање код  крава, коња, 

свиња, оваца, 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 

- дневник практичног рада 

 

2.  

Паразитске 

болести 
88 

Теорија (24 часа) 

 Болести изазване протозоама: 

 Бабезиоза 

 Кокцидиоза 

 Болести изазване хелминтима:  

 Фасциолоза и дикроцелиоза 

 Тенијаза 

 Ехинококоза 

 Аскаридоза 

 Стронгилидоза 

 Диктиокаулоза 

 Трихинелоза  

Теорија 

 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 

 одреди мере за сузбијање обољења изазваних 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- тестове знања; 

- тестове практичних 

вештина; 

- дневник практичног рада 
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 Цистицеркоза 

 Болести изазване ектопаразитима  

 Шуга 

 Демодикоза 

 Хиподермоза 

 Мијаза  

 Инвазија крпеља 

 Буве   

- Ваши 

 

Практична настава (64 часа) 

 Прилаз и фиксирање говеда 

 Прилаз и фиксирање оваца 

 Прилаз и фиксирање свиња  

 Прилаз и фиксирање коња 

 Фиксирање паса и мачака 

 Фиксирање живине 

Практичан рад  у ветеринарској амбуланти 

уз ветеринара и обрада појединих 

клиничких случајева: пријем пацијената, 

узимање анамнезе,клинички преглед и 

спровођење терапије 

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 

 

 

 

 

Практична настава 

 изведе правилно фиксирање говеда, оваца, 

свиња, коња , паса и мачака 

 прихвати и збрине различите клиничке 

случајеве у свакодневној  пракси 

 

3- 

Болести 

живине 
20 

Теорија 20 часова 

 Болести живине  изазване бактеријама, 

вирусима и паразитима: 

 Атипичнна куга живине 

 Гамборо болест 

 Марекова болест 

 Богиње 

 Инфлуенца птица 

 Сингамоза 

  Хетеракидоза 

 Болести живине изазване технолошким 

грешкама 

 Програм превентивних мера у живинарству 

 Болести осталих врста живине и 

птица 

 

 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 
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4. 

Болести 

коња 
128 

Теорија (32 часа) 

 Болести органа дигестивног тракта: 

  Запаљење усне слузокоже 

  Цревни грч  

  Метеоризам црева 

  Промене положаја црева  

  Затвор 

  Проширење желуца 

 Болести органа респираторног система: 

  Запаљење ждрела 

  Запаљење бронхија 

  Запаљење плућа 

 Болести органа кардиоваскуларног система: 

  Слабост срца 

 Болести органа урогениталног тракта: 

  Запаљење мокраћне бешике 

 Грешке у исхрани и болести метаболизма: 

 Laminitis 

 Паралитична миоглобинемија 

 Болести коже:  

 Дерматомикозе  

 Копривњача  

 Ждребећак 

 Болести новорођене ждребади: 

 Пролив сисанчади  

- Задржавање меконијум 

 

Практична настава (96 часова) 

Практичан рад  у ветеринарској амбуланти уз 

ветеринара и обрада појединих клиничких 

случајева: пријем пацијената, узимање 

анамнезе,клинички преглед и спровођење 

терапије 

Теорија 

 препозна и лечи најважније болести  органа  

дигестивног тракта 

 препозна и лечи најважније болести  органа   

кардиоваскуларног система 

  препозна и лечи најважније  болести 

респираторног тракта 

 препозна и лечи болести урогениталног 

тракта 

 препозна и лечи болести поремећаја 

метаболизма 

 препозна и лечи болести коже 

 препозна и лечи болести новорођенчади  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практична настава 

 прихвати и збрине различите клиничке 

случајеве у свакодневној  пракси 

 реши специфичне проблеме из клиничке 

патологије и терапије  коња  

спроведе интензивнутерапију и негу болесних 

животиња 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- тестове знања; 

- тестове практичних 

вештина; 

- дневник практичног 

рада 

Укупан број часова 446    

*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Анатомија и физиологија,Сточарство са исхраном, Фармакологија, Епизоотиологија, Професионална 

праксa 
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Наставни предмет: ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи  

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава/пракса Настава у блоку 

   90 

Недељни фонд часова:     

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви предмета: 
- Стицање вештина за самостално извођење неопходних мануелних процедура у дијагностици; 

- Стицање вештина за правилан прилаз, фиксирање и припрему животиња за клинички преглед; 

- Стицање практичних вештина и искуства у збрињавањуразличитих клиничких случајева; 

- Стицање вештина за самостално обављање одређњних послова из области ветеринарске медицине;  

- Оспособљавање за самостално спровођење превентивних мера од заразних и паразитарних болести;  

- Оспособљавање за помоћ ветеринару при порођају.                                                   

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

Вредновање остварености 

исхода 

 

1. 

Обрада 

клиничких 

случајева 

 

60 

Припремање и постављање дезобаријера 

Вакцинација и дехелминтизација животиња 

Дежурство у ветеринарској амбуланти уз ветеринара и 

обрада појединих клиничких случајева, пријем 

пацијената, узимање анамнезе, клинички преглед и 

спровођење терапије 

Дежурство на говедарској фарми уз ветеринара и 

обрада појединих клиничких случајева, узимање 

анамнезе, клинички преглед и спровођење терапије 

 

Збрине различите клиничке случајеве у 

свакодневној клиничкој пракси 

Реши специфичне 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 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз:  

 Праћење остварености 

исхода: 

Овладавање практичних 

вештина 

Оцењивање вођења 

дневника 

 
 

2. 

Акушерство и 

вештачко 

осемењавање 

30 

Припрема инструмената и помоћ при порођају 

Откривање еструса 

Техника осемењавања 

 

Самостално одабере, припреми и 

примени хирушке инструменте 

Препозна животиње које су у еструсу и 

изврши осемењавање 

 

Укупан број часова 90    

*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Анатомија и физиологија, Хигијена и нега животиња, Патологија, Епизоотиологија, Фармакологија 
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В. Изборни предмети ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР (Трећи разред)  

Наставни предмет: ВЕРСКА НАСТАВА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

37     

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње школе  ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 6/2003, 23/2004, 9/2005 и 11/2016) 

ЦИЉЕВИ верске наставе, као изборног предмета, у оквиру средњошколског образовања и васпитања јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство 

традиционалних цркава и верских заједница које живе и делају на нашем животном простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот 

и 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. Притом упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене, историјски дате цркве или верске заједнице треба да се 

остварује у отвореном и толерантном дијалогу, уз уважавање других религијских искустава и философских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних 

искустава и достигнућа човечанства. 

ЗАДАЦИ верске наставе су 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; 

- буди потреба и 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; 

- развија и негује 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 своје властите личности и ка 

остваривању сусрета са светом, са природом и, пре и после свега, са Богом; 

- изграђује способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског стваралаштва у науци и другим 

областима; 

- изграђује свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и 

природи. 

ЦИЉ наставе православног катихизиса (веронауке) у средњем образовању и васпитању јесте да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући 

две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки (будући) живот (димензију идеалног). То значи да ученици систематски 

упознају православну веру у њеној доктинарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се излагање хришћанског виђења живота и 

постојања света обавља у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којима се настоји показати да хришћанско виђење 

(литургијско, као и подвижничко искуство Православне Цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и верско 

образовање. Све ово спроводи се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и на делатном плану, уз настојање да се доктринарне поставке 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 361 
 

спроведу у свим сегментима живота (однос са Богом, са светом, са другим људима и са собом). 

ЗАДАЦИ у настави православног катихизиса (веронауке) су да код ученика: 

- развије отвореност и однос према Богу као Другој и другачијој Личности у односу на нас, као и отвореност и однос према другом човеку као икони Божјој, 

личности, такође, другачијој у односу на нас, те да се између ове две релације оствари узајамно зависна веза (свест о заједници); 

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

односу са природом која нас окружује и друго, као и за одговарање на питања у светлу православне хришћанске вере и искуства Цркве; 

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

областима стваралаштва (при чему се остварује комплементарност са другим наукама); 

- помогне у одговорном обликовању заједничког живота са другим, у изналажењу равнотеже између властите личности и заједнице, у остварењу сусрета са 

светом (са људима различитих култура, религија и погледа на свет, са друштвом, са природом) и са Богом; најзад, 

- изгради уверење да је свет и све што је у њему, створен за вечност, да су сви створени да буду причасници вечног живота, те да се из те перспективе код ученика 

развије способност разумевања, преиспитивања и вредновања сопственог односа према другом човеку као непоновљивом бићу и према творевини Божјој и 

изгради спремност на покајање. 

Редн

и бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

1. 

УВОД 

1. Понављање кључних 

појмова обрађених у 

другом разреду средње 

школе  

2 

• Специфичности наставе Православног 

катихизиса у средњој школи и 

гимназијама; 

• Рекапитулација обрађених садржаја о 

стварању света и човека, прародитељском 

греху и историји спасења.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• 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.  

2. 

ХРИСТОСИСТИНИТИ 

БОГ И ИСТИНИТИ 

ЧОВЕК  

2. Господ Исус Христос: 

Нови Адам, Месија и 

Емануил 

3. Исус Христос - 

Оваплоћени Логос Божји 

4. Христос истинити Бог и 

истинити Човек 

5. Теологија иконе 

(систематизација теме)  

4 

• Господ Исус Христос: Нови Адам, 

Месија и Емануил; 

• Исус Христос - Оваплоћени Логос Божји; 

• Христос истинити Бог и истинити Човек.  
Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи ће разуме значење израза 

Нови Адам, Месија и Емануил, 

Логос; 

• моћи да изложи зашто је Исус 

Христос као посредник између 

Бога и човека једини Спаситељ 

света; 

• моћи да у прологу Јеванђеља по 

Јовану укаже на места у којима се 

говори о Богу као Логосу; 

• моћи у основним цртама да 

опише зашто је могуће да се у 

новозаветној Цркви представља 
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Бог; 

• моћи да наведе основне разлике 

између слике и иконе.  

3. 

ПРИБЛИЖИЛО СЕ 

ЦАРСТВО БОЖЈЕ... 

6. Почетак Христове 

проповеди 

7. Блаженства 

8. Беседа на гори 

9. Параболе о Царству 

Божјем 

10. Царство Божје - циљ 

Христове проповеди 

(систематизација теме) 

5 

• Христова проповед; 

• Беседа на гори; 

• Параболе о Царству Божјем; 

• Царство Божје - циљ Христове 

проповеди.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да закључи да је Царство 

Божје заједница са Христом; 

• моћи да увиде актуелност 

Христове проповеди; 

• знати да је Христова делатност и 

проповед позив свима у Царство 

Божје; 

• моћи да увиде како поуке из 

Христове проповеди могу да 

примене на сопствени живот.  

4. 

ГДЕ ЈЕ ХРИСТОС ТУ ЈЕ 

И ЦАРСТВО БОЖЈЕ  

11. Где је Христос ту је и 

Царство Божје 

12. Преображење Христово 

и објава Његовог страдања 

13. Лазарево Васкрсење и 

Улазак Христов у 

Јерусалим 

14. Тајна Вечера слика 

Царства Божјег 

15. Христос Нова Пасха 

16. Вазнесење и Други 

Долазак Христов 

17. Свети Дух Утешитељ - 

Дух заједнице и Цар 

Небески (систематизација 

теме)  

7 

• Где је Христос ту је и Царство Божје; 

• Преображење Христово и објава Његовог 

страдања; 

• Лазарево Васкрсење и Улазак Христов у 

Јерусалим; 

• Тајна Вечера 

• Христос Нова Пасха; 

• Свети Дух Утешитељ - Дух заједнице и 

Цар Небески.  
Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да повеже догађај 

Преображења са литургијском 

песмом "Видјехом свјет истиниј..."; 

• моћи да разуме да је свака 

заједничка трпеза израз 

заједништва; 

• моћи да разуме да Христос 

Тајном Вечером установљује начин 

на који ће остваривати заједницу са 

својим ученицима у све дане до 

свршетка века; 

• моћи да разуме да сва радост 

хришћанске вере извире из свести 

о победи над смрћу и Христовом 

сталном присуству; 

• моћи да, причешћујући се, 

доживљава себе као учесника Тајне 

Вечере; 

• моћи да у основим цртама изложи 

смисао Христовог страдања и 

смрти; 

• моћи да објасни да се Христос 

вазноси на небо да би узнео људску 
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природу Оцу; 

• моћи да разуме да се Христос 

вазноси на небо да би наша вера у 

Христа била слободна (а не 

изнуђена); 

• знати да је општење са Христом и 

данас могуће у заједници Духа 

Светога - у Цркви  

5. 

МОЈ ЖИВОТ У ХРИСТУ  

18. Покајање и праштање 

19. Труд и ревност 

20. Вера и формализам у 

вери 

21. Света Литургија - 

пројава Царства Небеског 

(систематизација теме)  

4 

• Покајање и праштање; 

• Труд и ревност; 

• Вера и формализам у вери; 

• Света Литургија - пројава Царства 

Небеског.  
Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да разуме да покајање 

(преумљење) значи постављање 

Царства Божјег за приоритет 

живота; 

• моћи да разуме да покајање 

подстиче човека да тражи Царство 

Божје; 

• знати да истински однос са Богом 

не сме бити формалистички; 

• бити свестан значаја испуњавања 

Христових заповести у свом 

животу; 

• схватити да се учешћем на 

Литургији учествује у Царству 

Божјем.  

6. 

СВЕТОТАЈИНСКИ 

ЖИВОТ ЦРКВЕ  

22. Крштење и 

Миропомазање 

23. Покајање и исповест 

24. Свештенство 

25. Света Литургија - 

Светајна Цркве  

4 

• Крштење и Миропомазање; 

• Покајање и исповест; 

• Свештенство; 

• Света Литургија - светајна Цркве.  Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи на основном нивоу да 

тумачи новозаветна сведочанства о 

значају Крштења; 

• моћи да схвати да је Крштење 

прихватање позива на светост; 

• моћи да објасни да 

Миропомазање значи примање 

дарова Светог Духа за служење у 

Цркви; 

• моћи да схвати да су исповест и 

покајање повратак у наручје Очево 

и заједницу Цркве; 

• знати да су службе у Цркви 

дарови Духа Светога; 

• моћи да међусобно разликује 
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Корелација с другим предметима / модулима: Српски језик и књижевност ,Грађанско васпитање, Историја, Екологија,  Географија, Филозофија , Психологија,  

Социологија,  Ликовна култура,  Музичка култура 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

различите службе у Цркви 

(епископ, свештеник, ђакон, лаик) 

и увиди њихову повезаност; 

• бити свестан да све Тајне свој 

смисао добијају у Литургији.  

   

7. 

НОВОЗАВЕТНА 

РИЗНИЦА  

26. Анафора светог 

Василија Великог 

27. Литургијски контекст 

молитве Оче наш 

28. "Ако једном од ових 

малих учинисте, мени 

учинисте..." 

29. Христов однос према 

потребитима 

30. Сви сте једно у Христу  

5 

• Анафора светог Василија Великог; 

• Литургијски контекст молитве Оче наш; 

• Ако једном од ових малих учинисте, мени 

учинисте...; 

• Христов однос према потребитима; 

• Сви сте једно у Христу...  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да препозна догађаје из 

историје спасења у Анафори 

Василија Великог; 

• моћи да тумачи молитву Оче наш 

као литургијску молитву; 

• моћи да разуме да братска 

хришћанска љубав своје порекло 

има у примеру Христове љубави; 

• бити свестан да хришћанско 

братољубље превазилази крвно и 

национално порекло; 

• моћи да уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса 3. 

разреда средње школе.  

* Укупан број часова Остали број часова предвиђен је за друге типове часа. 
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Наставни предмет: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране; хемија и неметали 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

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 и 1/2013 - испр.) 

Циљ наставе предмета: 

- Подстицање ученика на међусобно упознавање; 

-  Подстицање ученика да сагледају међусобне сличности и разлике и уваже их;  

-  Оспособљавање ученика за комуникацију у групи. 

Задаци:  

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, дискриминација, нетолеранцију по различитим основама; препозна последице постојања нетолеранције, 

дискриминације, стереотипа, предрасуда; искаже, образложи и брани мишљење аргументима; активно слуша; дебатује и дискутује на неугрожавајући начин, 

уважавајући мишљење других; објасни разлику између дијалога и дебате; објасни разлоге и начине настанка гласина у свакодневној комуникацији и објасни 

последице које изазивају гласине; ради у групи/тиму; препозна предности групног/тимског рада; учествује у доношењу групних одлука; разликује могуће облике 

учешћа младих; објасни потребу, важност партиципације младих; објасни степене и облике учешћа младих у свакодневном животу; објасни разлоге, ток и 

последице сукоба; објасни ефекте конфликта на ток комуникације; уочи факторе који одређују понашање у ситуацијама конфликта; анализира сукоб из 

различитих улова, (препознаје потребе и страхове актера сукоба) и налази конструктивна решења прихватљива за обе стране у сукобу.; образложи предности 

конструктивног начине решавања сукоба; објасни значај посредовања у сукобу; препозна и објасни врсте насиља; детектује, анализира узроке насиља (у својој 

средини, међу вршњацима, школи); детектује, анализира могуће начине реаговања појединца у ситуацијама вршњачког насиља , из позиције жртве насиља и из 

позиције посматрача; прихвати одговорност за сопствено понашање 

Редни 

 бр. 
Назив теме 

Бр.  

Часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. 
Демократија и 

политика 
5 

• Користи прилоге и радне 

материјале који се налазе у 

приручнику и осмишљени су за 

сваку радионицу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Објасни појмове демократија, политика, власт, 

грађански живот 

• Објасни (разлике демократског од недемократског 

начина одлучивања 

• Објасни разлике непосредне од посредне демократије 

• Анализира различите начине ограничавања власти 

• Разликује надлежности законодавне, извршне и 

судске власти 

 

2. 

Грађанин и 

друштво 
8 

• Користи прилоге и радне 

материјале који се налазе у 

• Објасни политичко одређење појма 

грађанин/грађанка 
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приручнику и осмишљени су за 

сваку радионицу 

 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење 

остварености исхода 

-  тестове знања 

-  тестове практичних 

вештина 

• 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 и политичи систем (различите форме 

грађанског удруживања, различите форме грађанских 

иницијатива и акција) 

• Детектује и анализира факторе који/ ометају/ 

подстичу демократски развој друштва 

3. 

Грађанска и 

политичка права 

и право на 

грађанску 

иницијативу 

8 

• Користи прилоге и радне 

материјале који се налазе у 

приручнику и осмишљени су за 

сваку радионицу 

• Организује симулацију рада 

Скупштине у процесу доношења 

одлуке на основу процедура које 

постоје у Скупштини 

• Упознавања са радом локалних 

удружења грађана и њиховим 

програмима рада 

• Објасни појам људских права 

• Наведе врсте људских права и објасни њихов садржај 

• Детектују примере поштовања/кршења људских 

права у актуелним медијима 

• Објасни улогу појединца у заштити и остваривању 

људских права 

• Објасни појам грађанска иницијатива 

• Наведе надлежности општине и послове којима се 

бави 

• Разликује формалну од неформалне иницијативе 

• Објасни форму и садржај формалног предлога 

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. 

4. 
Планирање 

конкретне акције 
11 

• Користи прилоге и радне 

материјале који се налазе у 

приручнику и осмишљени су за 

сваку радионицу 

• Израђује пројектни плана за 

изабрани проблем, користећи 

• Идентификује проблеме у својој локалној заједници 

• Анализира изабране проблеме, изучава их 

• Предлаже активности и дискутује о њима са осталим 

члановима тима 

• Сарађује са члановима тима и учествује у доношењу 

одлука 
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понуђену структуру и кораке • Формулише циљеве и кораке акције 

• Иницира активности, прати их и оцењује их 

• Представи, путем јавне презентацију, нацрт акције и 

резултате акције. 

Укупан број часова         32    

*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Српски језик и књижевност, Историја Социологија са правима грађана 
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Г. Изборни стручни предмети: ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР (Трећи разред) 

Наставни предмет: ПАТОЛОГИЈА РИБА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви предмета: 
- Стицање знања о шаранским и пастрмским рибњацима;  

- Развијање способности примене знања у пракси 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

Вредновање остварености 

исхода 

 

1. 

Гајење риба 

 
32 

• Шарански рибњаци 

• Пастрмски рибњаци  

• Биотички и абиотички фактори 

• Исхрана риба 

• 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 

• Пролећна виремија шарана 

• Некроза шкрга шарана 

• Богиње шарана 

• Еритродерматитис шарана 

• Фурункулоза пастрмки. 

• наведе услове настанка болести;  

• опише путеве њиховог ширења 

• примени мере њиховог лечења и сузбијања 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

         - тестове знања 

Укупан број часова 64    

*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Биологија, Патологија, Епизоотиологија, Болести животиња 
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Наставни предмет: СПОРТСКО КОЊАРСТВО 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви предмета:  
- Стицање знања о привредном значају спортског коњарства; 

 - Стицање знања о састављању оброка за спортска грла у складу са њиховим потребама. 

Задаци: 

- Развијање способности примене знања у пракси; 

- Стицање знања о социјалном понашању коња и начинима увежбавања за различите спортске дисциплине. 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Вредновање 

остварености исхода 

 

1. 

Одгајивање 

спортских 

коња 

 

17 

• Привредни значај спортских коња 

• Боја длаке, белеге и ознаке коња 

 

• 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 
• Исхрана спортских коња 

 

• састави табелу оброка за спортска грла у 

зависности од кондиције и интензитета тренинга 

 

3. 

Спортске 

дисциплине 
32 

• Опрема за презање и седлање спортских коња 

• Психологија и увежбавање спортских коња 

• Испитивање тркачких способности ергеле 

• Коњички клубови и удружења 

• разликује опрему за касачке и галопске трке 

• препозна социјално понашање коња и врсту обуке 

која се примењује у дресури коња 

• наведе методе испитивања тркачких способности 

коња 

• наведе најпознатије организације (ергеле, коњичке 

клубове и удружења) које су значајно утицале на 

развој коњичког спорта 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење 

остварености исхода 

- тестове знања 

Укупан број часова 64    

*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Анатомија и физиологија, Сточарство са исхраном, Хигијена и нега животиња 
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Наставни предмет: ПАТОЛОГИЈА  ЕГЗОТИЧНИХ  ЖИВОТИЊА  

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви 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. 

Задаци: 

- Развијање способности примене знања у пракси 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Вредновање остварености 

исхода 

1. 

 

Гмизавци 

 
13 

• Биологија корњача 

• Најважније болести корњача (Абсцеси)  

• Авитаминоза витамина А 

• Бактеријска септикемија 

• Колике 

• Инфекције гастроинтестиналног тракта и 

мокраћне бешике 

• Инфестација нематодама 

• Нутрициона дистрофија 

• Ринитис 

• Мекани оклоп 

• опише биолошке карактеристике и грађу 

корњача 

• објасни услове гајења у затвореном простору 

• наведе узроке, опише клиничке симптоме 

болести 

• примени терапију у лечењу болести 

 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

2. 
Глодари 6 

 

• Биолошке карактеристике хрчка 

• Најважније болести хрчка (дигестивног и 

респираторногсистема) 

• Инфестација са паразитима 

• наведе биолошке особине хрчка, полну 

зрелост и размножавање 

• објасни узроке настанка, ширења и клиничке 

симптоме појединих болести 

• примени одговарајући лек 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

3. 
Чинчиле 13 

• Биолошке карактеристике и држање 

чинчила 

• наведе биолошке карактеристике и услове 

држања чинчила 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 
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• Неинфективне болести 

• Инфективне болести 

• Апликовање лекова код 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 

- тестове знања 

4. 

 

Полумајмуни 

и мајмуни 
32 

• Биолошке карактеристике примата и 

држање у заточеништву 

• Узимање крви и давање лекова 

• Хватање и имобилизација 

• Превентивне мере (заштита здравља људи 

- карантин)  

• Вирусна обољења мајмуна 

• Бактеријска обољења мајмуна  

• Паразитска обољења мајмуна 

• 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 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

Укупан број часова 64    

*Корелација са другим наставним предметима:Биологија, Патологија, Епизоотиологија, Фармакологија, Болести животиња, Хигијена и нега животиња 
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Наставни предмет: ДОБРОБИТ ЖИВОТИЊА  

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви предмета: 
- Стицање знања о добробити животиња; 

- Развијање способности примене знања у пракси 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по 

модулима 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Вредновање 

остварености 

исхода 

1. 

 

Домаће и међународно 

законодавство у области 

заштите животиња 

 

32 

• Начело бола  

• Начело бриге о животињама 

• Начело повезаности 

• Правна заштита добробити 

животиња и њихове животне 

средине 

 

• наведе и објасни основне појмове заштите добробити 

животиња (нпр. начело универзалности бола, начело бриге о 

животињама, начело повезаности, и др.) 

• објасни обим и могућност правне заштите добробити 

животиња и њихове животне средине у нашој земљи, 

Европској Унији и свету 

• објасни међународно законодавство у заштити добробити 

животиња и актуелна дешавања на том пољу 

• активно учествују у светским кампањама у заштити 

добробити животиња 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

2. 

Добробит и заштита 

животне средине 
32 

• Интензивни фармски системи 

и њихов утицај на животну 

средину вода, земљиште, 

биодиверзитет, загађење 

• Есенцијалне  људске потребе 

у гајењу животиња 

 

• препозна значај одрживог коришћења природних ресурса по 

заштиту добробити животиња и животне средине на 

глобалном нивоу 

• објасни појаву држања фармских животиња у циљу 

задовољења есенцијалних људских потреба 

• објасни различитости у односу према заштити добробити 

ових животиња у контексту другачијег друштвеног, 

културноги и религијског окружења 

• објасни начела одрживости 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

Укупан број часова 64 *Корелација са другим наставним предметима:Анатомија и физиологија, Сточарство са исхраном, Болести 

животиња, Екологија 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 373 
 

 

Наставни предмет: АГРАРНИ ТУРИЗАМ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи  

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви предмета: 
- 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. 

Задаци:  

- Влада одређеним појмовима из области туризма; 

- Објасни друштевени, политички и економски значај туризма; 

- Дефинише потребу за туризмом 

- Да опише нове форме у области туризма- хотелијерства –ресторанства; 

- Да схвати повезаност делатности у оквиру привреде; 

- Да схвати значај развоја туризма у оквиру привреде наше земље. 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Вредновање остварености 

исхода 

1. 

 

 

Одређења 

туризма 

10 

Појам и историјски развој туризма 

Дефинисање туризма 

Друштвени значај и утицај туризма 

Политички значај и утицај туризма 

Економски значаји утицај туризма 

 

Дефинише појмове: туризам,индустрија, 

слободно време, подстицајна путовања, туриста, 

пословни путник 

Познаје карактеристике туризма као привредне 

делатности 

Објасни економски, политички и друштвени 

значај и утицај туризма 

Дефинише туристичке мотиве и потребу 

Наводи функције туризма 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

 

 

2. 

Облици, врсте и 

трендови 
11 

Облици туризма 

Врсте туризма 

Разликује облике туризма 

Описује облике туризма  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 
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туризма Фактори креирања трендова у тури-зму 

Нове форме туристичке индустрије 

Хотелски и ресторански ланци 

Начини пословања хотелских и 

ресторанских ланаца 

Разликује врсте туризма  

Познаје факторе и савремене трендове у туризму  

Опише нове форме туристичке индустрије 

Дефинише хотелске и ресторанске ланце 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

 

 

3. 

Туристичко 

тржиште 
6 

Појам и карактеристике туристичког 

тржишта 

Појам и карактеристике туристичке 

понуде 

Појам и карактеристике туристичке 

тражње 

Фактори понуде и тражње 

Дефинише туристичко тржиште 

Познаје карактеристике туристичког тржишта 

Дефинише туристичку тражњу 

Описује специфи-чности туристичке тражње 

Дефинише туристичку понуду 

Описује специфичности туристичке понуде 

Разликује факторе понуде и тражње 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

 

 

 

4. 

Туризам и 

прехрамбена 

индустрија 

10 

Повезаност и условљеност туризма и 

прехрамбене индустрије 

Спој хотелијерства и агроиндустријског 

комплекса производње здраве хране 

 Појам и карактеристике туристичког 

производа 

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. 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

 

 

5. 
Одређење 

угоститељства 
12 

Појам угоститељства 

Улога угоститељства у светској еко-

номији 

Улога угоститељства у привреди Србије 

Задатак и значај угоститељства 

Појам услуге у угоститељству 

Подела угоститељских услуга 

Квалитет угоститељских услуга 

Угоститељска понуда 

Угоститељска услуга 

Дефинише угоститељство 

Познаје место и улогу угоститељства у привреди  

Србије 

Познаје задатке угоститељства 

Објасни значај угоститељства 

Дефинише угоститељску услугу 

Објасни угоститељску понуду 

 

 

 

 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 
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6. 

Угоститељско 

пословне 

јединице 

13 

Угоститељске пословне јединице; 

Подела угоститељских пословних 

јединице; 

Карактеристике угоститељске пословне 

јединице; 

Категоризација УПЈ. 

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. 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

7. 

Кадрови у 

угоститељству и 

туризму 

6 

Значај и улога кадрова у угоститељству 

Структура улога кадрова у 

угоститељству 

Квалитет улога кадрова у угоститељству 

Дефинише кадрове у угоститељству и туризму 

Објасни улогу кадрова за пословни успех 

Познаје структуру запослених у угоститељству и 

туризму 

Укупан број часова 64    
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Д. Изборни општеобразовни предмети: ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР (трећи) 

 

Наставни предмет: ГЕОГРАФИЈА У ПОЉОПРИВРЕДИ 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Ветеринарски техничар  

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

 Циљеви предмета:  
- Стицање  знања о природним и друштвеним одликама географске средине и о њиховом утицају на развој пољопривреде; 

- Оспособљавање ученика да примењују географско  знање у даљем образовању и професионалном развоју; 

- Оспособљавање ученика за посматрање,класификацију,решавање проблема и закључивање; 

- Оспособљавање ученика да користе писане,графичке и др.изворе информација и да их примењују у процесу учења; 

- Оспособљавање ученика за одговорно опхођење према себи и окружењу и активно учествовање у заштити,обнови и унапређивању животне средине.  

Редни 

бр. 
Модул 

Бр.  

часова 

Препоручени садржаји по модулима 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

Вредновање остварености 

исхода 

 

1. 

 

Пољопривреда 

и њена 

просторна 

својства 

 

5 

Пољопривреда-појам,подела и значај 

Географски размештај пољопривредне 

производње 

Агроиндустрија:појам и значај 

Дефинише појам и значај пољопривреде, 

наведе поделу и типове пољ.Објасни значај 

агроиндустрије 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

2. 

 

Природни 

услови за 

развој 

пољопривреде 

7 

Физичко-географски фактори и 

пољопривреда:утицај рељефа 

Клима и пољопривреда 

Воде и пољопривреда 

Земљиште и пољопривреда 

Биљни и животињски свет и пољопривреда 

Заштита и унапређивање пољопривреде и 

животне средине 

Утицај човека на природне факторе 

Објасни утицај и значај рељефа,климе 

вода,земљишта и биогеограф.фактора на 

развој и размештај пољопривреде.Препозна 

деградацију и мере заштите природе 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

3. 

 

Друштвени 

услови за 
10 

Пораст светског становништва и 

расположиве количине хране 

Објасни однос бр.становника и количине 

хране,објасни утицај структура ст.на 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 
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развој 

пољопривреде 

Структура становништва и пољопривреда 

Миграције  пољопривредног становништва 

Села као простори пољ.производње 

Градови као аграрна тржишта 

Научно-технолошка достигнућа и 

пољопривреда 

 

пољопривреду,објасни процес 

деаграризације,улогу села и градова у 

поопр.,наведе позитивне и негативн 

последице научнотех.достигнућа 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

4. 

 

Социоекономс

ки и 

организационо

-технички 

услови за 

развој 

пољопривреде 

6 

Просторни аспекти аграрних односа 

Аграрни простор и структура земљишног 

фонда 

Научно-технолошки развој и просторна 

организација пољопр. 

Наведе типове власништва,аграрних 

система,објаснизначај величине 

поседа,наведе структуру земљ.фонда и врсте 

агротехничких мера 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

5. 

 

Географска 

својства 

земљорадње 

15 

Настанак,развој,границе и значај 

земљорадње 

Географски размештај најважнијих биљних 

култура 

Земљорадња као извор сировина за 

индустрију 

Заштита и унапређивање биљне производње 

Опише развој и значај земљорадње,наведе 

главне области гајења важних 

култура,наведе инд.гране које користе ове 

сировине,наведе мере заштите биљне 

производње 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

6. 

 

Географска 

својства 

сточарства,лов

а и риболова 

12 

Развој сточарства,лова и риболова 

Размештај сточарства,лова и риболова 

Сточарство и риболов као извор сировина за 

индустрију 

Заштита и унапређивање сточарства,лова и 

риболова 

Опише развој,размештај сточарства,лова и 

риболова као и њихових најважнијих 

производа,наведе индустријске гране које 

користепроизводе ових грана,наведе мере 

заштите и унапређ.грана 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

7. 
Шумарство 

 
4 

Размештај,облике експлоатације и 

унапређ.шума,наведе гране инд.које користе 

дрво као сировине 

Географски размештај шума 

Експлоатација,заштита и унапређивање 

шума 

Размештај,облике експлоатације и 

унапређ.шума,наведе гране инд.које користе 

дрво као сировине 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 
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8. 

Глобализација 

и култ хране у 

21.веку 

 

9 

Глобализација светске привреде и њене 

последице 

Међународна организација ФАО 

Урбанизација и савремена исхрана 

становништва 

Проблеми исхране савременог човека 

Заштићени прехр.производи 

Објасни појам глобализације и њен утицај 

напривреду,објасни значај орг.ФАО,објасни 

утицај савремених процеса и култура на 

начин исхране,наведе познате 

зашт.производе 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

Укупан број часова 64    

*Корелација са другим наставним предметима/модулима:Биологија,  Хемија,  Историја,  Рачунарство и информатика 
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Наставни предмет: ИЗАБРАНИ СПОРТ 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Трећи  

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 и 1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљ  наставе предмета – изабрани спорт јесте да ученици задовољоље своја интересовња и потребе за стицањем знања, способности за бвљање спортом као 

интегралним делом физичке културе и настојање да стечена знања примењују у животу (стварање трајне навике за бављење спортом и учешћем на такмичњеима); 

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. 

Задаци:  

Стицање теоријских знања,стицање основних и продубљивање истих,техничких и тактичких знања ,социјализација ученика и неговање етичких вредности према 

ученицима у такмичењу као и откривање талентованих ученика и њихово подстицање да се баве спортом. Ученик треба да има објективну представу о 

сопственим могућностима. Принципи вежбања траба да се прилагоде узрасту ученика. Ученици морају да знају штетне последице неправилног вежбања и да 

упознају естетске вредности спорта за који су се определили. 

 

 

 

Редни 

 бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама Вредновање остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

1. 

Предлог 

спортова који се 

понуде 

ученицима као 

избор: 

У првом реду, 

спортови који се 

у одређеном 

обиму обрађују 

64 

• Програмски садржаји физичког васпитања - 

изабраног спорта чини следећа структура: 

• развијање моторичких способности ученика; 

• спортско-техничко образовање ученика 

(обучавање и усавршавање технике); 

• индивидуална и колективна тактика изабраног 

спорта; 

• теоријско образовање; 

• правила изабраног спорта; 

Предметни наставници утврђују 

минималне образовне захтеве у 

складу са усвојеним програмом 

за сваки изборни спорт. Под тим 

се подразумева: 

-савладаност основне технике и 

њена примена 

-познавање и примена 

елементарне тактике 

-теоријски објасни вредности 

физичких активности при 

учествовању у спортској игри 

-прикаже техничке вештине 

индивидуалне технике 

-прикаже,објасни и 

демонстрира колективну 

тактику са којом се упознао и 

учио 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 380 
 

кроз наставу 

физичког 

васпитања:  

атлетика  

гимнастика  

ритмичка 

гимнастика  

рукомет  

кошарка  

одбојка  

мали фудбал  

плес 

• организовање унутар одељенских и 

међуодељенских такмичења.  

 

ТЕОРИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ  

• упознавање ученика вредностима изабраног 

спорта; 

• упознавање ученика са основним 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 

спорта.  

Минимални образовни захтеви:  

• Предметни наставници утврђују минималне 

образовне захтеве, у складу са усвојеним 

програмом за сваки изабрани спорт. Под тим се 

подразумева: 

• савладаност основне технике и њена примена; 

• познавање и примена елементарне тактике; 

• познавање и примена правила; 

• ангажованост и учешће ученика на такмичењима 

у изабраном спорту.  

   

  

  

   

   

   

   

  

  

 

 

 

 

 

-познавање и примена правила 

-ангажованост и уешће ученика 

на такмичењу у изабраном 

спорту 

-тежиште рада у свим изабраним 

спортовима је на техници и њеној 

примени у ситуационим 

условима 

-увежбавање технике и тактике 

највише кроз игру и ситуацијама 

приближним деловима игре 

На часовима је обавезан 

индивидуалан приступ у складу 

са знањима и способностима 

ученика. При томе се прати 

напредак сваког ученика. 

Оцењивање ученика је у складу 

са обимом и квалитетом оног 

наученог садржаја који је 

одређен за сваког ученика 

(програм за почетнике и програм 

за напредније) 

Праћење напретка ученика 

обавља се сукцесивно током целе 

школске године,а на основу 

јединствене методологије која 

предвиђа следеће тематске 

целине: 

1) Стање моторичих способности 

2) Усвајање здравствено-

хигијенских навика 

3) Достигнути ниво савладаности 

моторичких знања,учења и 

навика у складу са 

индивидуалним могућностима 

4) Однос према раду 

Праћење и вредновање 

моторичких способности врши се 

на основу савладаности 

-игра уз примену правила игре 

-учествује у организацији 

школских спортских такмичења 

-примењује правила фер-плеја 

-самостално упражњава 

физичку активност у слободно 

време 

- примењује знања и навике у 

циљу очувања и унапређења 

здравља 

-кроз покрет изрази своје 

емоције и развије осећај за лепо 

-објасни због чега је физичка 

активност важна и да 

самостално спроводи одређен 

програм изабране спортске 

активности 

-сагледа негативан утицај 

савременог начина живота 

(алкохол,пушење, 

дрога,насиље..) 

И буде свестан да се физичким 

активностима исти могу 

предупредити 

-изабрану спортску активност  

изводи у окружењу у којем 

живи, да путем ње комуницира 

са свјим друговима и ужива у 

дружењу. 
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предвиђених програмских 

садржаја, којим се подстиче 

развој координације, гипкости, 

равнотеже, брзине, снаге и 

издржљивости 

Усвојеност здравствено-

хигијенских навика прати се на 

основу правилног држања тела, 

одржавања личне хигијене као и 

на основу усвојености и примене 

знања из области здравља 

(правилна исхрана, режим рада и 

одмора). 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 средњих школа. 

Укупан број часова         64   
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Наставни предмет: ИСТОРИЈА –ОДАБРАНЕ ТЕМЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи  

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 и 1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви предмета: :   

- 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 (истраживачких вештина, критичког и креативног мишљења, 

способности изражавања и образлагања сопствених ставова, разумевања мултикултуралности, развијање толеранције и културе аргументованог дијалога). 

Задаци:  

Задаци наставе историје су да ученици стекну и прошире знања о националној и општој историји (политичкој, економској, друштвеној, културној...), да разумеју 

узроке и последице историјских догађаја, појава и процеса, и улогу истакнутих личности у развоју људског друштва; да поседују свест о повезаности појава из 

прошлости са појавама из садашњости; да разумеју да национална историја представља саставни део регионалне, европске и глобалне историје; – развијају 

истраживачки дух и критички однос према прошлости самосталном анализом различитих историјских извора и литературе и проналажењем и систематизовањем 

стечених информација; да буду оспособљени за проналажење, прикупљање и коришћење информација датих у различитим симболичким модалитетима 

(историјске карте, графикони, табеле...) и њихово повезивање са претходним историјским знањем; да буду оспособљени да препознају различита тумачења истих 

историјских догађаја; да ,повезују стечена знања и вештине са садржајима сродних наставних предмета да буду оспособљени за примену стечених знања и 

практичних вештина у свакодневном животу; да унапређују вештине неопходне за индивидуални и тимски рад (комуникативност, образлагање сопствених 

ставова, аргументовани дијалог...) да развијају одговорност, систематичност, прецизност и позитивни став према учењу; да развијају свест о квалитету стеченог 

знања и потреби сталног усавршавања. 

Редн

и 

 бр. 

Назив теме 
Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. 

Село и град 

некад и сад 

 

 

Насеља у праисторији (примери Винче и Лепенског 

Вира); Живот у античким градовима; Живот у 

средњовековним градовима и селима; Живот у 

градовима и селима у новом веку и савременом добу 

(просторно и урбано планирање, индустријске 

четврти, радничка насеља и предграђа, боемске 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

• уочи основна обележја различитих типова 

насеља од праисторије до савременог доба; 

• изведе закључак о значају настанка градова; 

• лоцира на историјској карти најзначајније 

античке, средњовековне и модерне градове у 

свету, Европи и Србији; 
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четврти, појава водовода, канализације, метроа, 

проблем загађења и складиштења отпада...); Живот у 

српским градовима и селима у 19. и 20. веку (град, 

варош, варошица, дивља насеља, оријентални и 

европски утицаји, електрификација, јавни превоз, 

типови сеоских насеља, пољопривредна оруђа, 

задруга, моба...). 

- тестове знања 

 

• опише начин живота у граду у различитим 

историјским периодима (на примеру 

Цариграда, Венеције, Фиренце, Париза, 

Лондона, Берлина, Њујорка, Москве, Санкт 

Петербурга…); 

2. 

Култура 

одевања и 

исхране некад 

и сад 

 

• Култура одевања од антике до данас (материјали, 

начин обраде и бојење, разлике у одевању код 

припадника различитих друштвених група; појава 

вештачких материјала, стилови у одевању, модне 

куће, појава модне индустрије, свакодневна и свечана 

одећа, џинс као карактеристика одевања младих у 

читавом свету; накит, фризуре, шминка, парфеми...). 

• Одевање код Срба кроз историју (материјали и 

тканине - кудеља, конопља, чоја, крзно, кожа, лан, 

свила; разлика у одевању код Срба у Хабзбуршком и 

Османском царству, као и код припадника различитих 

друштвених група; грађанско одело и европски узори 

у облачењу српског грађанског сталежа; униформе 

државних чиновника, лекара, цариника, професора 

Лицеја и гимназија у обновљеној Србији; народна 

ношња, савремени начин одевања). 

• Култура исхране од антике до данас (сакупљање и 

припремање намирница, лов и риболов, начини 

чувања хране, пиће, реконструкција могућег 

јеловника - двор, град, село; посни и мрсни циклуси; 

национална кухиња код Срба, утицаји других кухиња; 

конзумирање кафе и дувана, употреба источњачких 

зачина, понашање за столом, прибор за јело; 

кухињски апарати; ресторани "брзе хране"). 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

. 

• уочи основна обележја културе одевања од 

антике до савременог доба; 

• идентификује основна обележја културе 

одевања код Срба кроз историју; 

• наведе и упореди разлике у начину одевања 

између села и града кроз историју; 

• наведе и упореди разлике у начину одевања 

између припадника различитих друштвених 

група кроз историју; 

• препозна и разуме утицаје различитих 

култура на начин одевања код Срба кроз 

историју; 

• препозна и разуме утицаје различитих 

култура на начин исхране код Срба кроз 

историју; 

• наведе и упореди карактеристике исхране у 

различитим историјским периодима. 

3. 

Војска, оружје 

и рат некад и 

сад 

 

 

Војска, оружје и рат кроз историју (опрема, - одећа, 

обућа, оклопи, штитови, оружје, родови војске, 

опсадне справе, мегдани, појава ватреног оружја, 

увођење стајаће војске, модерне војне стратегије и 

тактике, појава униформе и војна одликовања, највеће 

војсковође...); Војска код Срба кроз историју (војска у 

средњем веку – опрема, начин борбе, срби у 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

• уочи основна обележја ратова и војне 

организације и технике од антике до 

савременог доба; 

• разуме утицај научно-технолошких 

достигнућа на промене у начину ратовања кроз 

историју; 

• уочи карактеристике развоја оружја и војне 
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османској и аустријској војсци, војска устаничке 

србије, војна организација у 19. и 20. веку у српској и 

југословенској држави, оснивање војних школа, 

српске и југословенске војне униформе и 

одликовања). 

 организације; 

• уочи основна обележја војне организације 

код Срба кроз историју; 

• наведе и упореди карактеристике ратовања у 

различитим периодима; 

• разуме улогу појединца у рату (војсковођа, 

официра, регрута, цивила); 

• аргументовано дискутује о рату и његовим 

последицама на живот људи. 

4. 

Новац и банке 

кроз историју 

 

 

Нумизматика; Новац и банке у садашњости (новац 

као мера вредности, средство плаћања и оједно од 

бележја економске самосталности државе, банка као 

предузеће које манипулише новцем, појмови – 

штедња, трезор, кредит, инфлација, 

фалсификовање...); Новац и банке у прошлости; 

Новац у србији некад и сад (историјат новца од 

средњег века, динар као званична валута, настанак и 

развој народне банке Србије). 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• уочи основне карактеристике и функције 

новца од антике до савременог доба; 

• изведе закључак о улози и значају банака 

кроз историју; 

• уочи основна обележја историјата српског 

новца и банака кроз историју; 

• примени стечено знање о новцу и банкама у 

свакодневном животу. 

5. 

Верски живот 

и обичаји кроз 

историју 

 

• Веровања у старом Египту и Месопотамији 

(загробни живот, балсамовање, хороскопи, 

астрологија, обреди и ритуални предмети...). 

• Веровања старих Грка и Римљана (пророчишта, 

загробни живот, свештеници и свештенице, 

приношење жртве боговима...). 

• Религије Далеког истока. 

• Верски живот и обичаји у средњем веку (главне 

одлике хришћанства, ислама и јудаизма; обележја 

различитих верских конфесија - сличности и разлике 

у веровањима и обичајима; обележавање верских 

празника, страхови средњовековног човека). 

• Верски живот и обичаји у новом веку и савременом 

добу (верски идентитет, сличности и разлике између 

католика, протестаната, православаца, муслимана, 

Јевреја; атеизам). 

 

 

 

 

 

 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

. 

 

 

• уочи основна обележја веровања од 

праисторије до савременог доба; 

• наведе и упореди карактеристике обичаја и 

веровања у различитим периодима; 

• идентификује сличности и разлике у 

обичајима различитих верских заједница; 

• уочи утицај веровања и обичаја на културно 

стваралаштво; 

• разуме утицај и повезаност верских 

институција и верског живота кроз историју; 

• разуме утицај и повезаност верских 

институција и верског живота код Срба кроз 

историју; 

• препозна и разуме основне одлике верског 

живота и обичаја код Срба кроз историју. 

6. 

Образовање и 

васпитање 

кроз историју 

 

• Образовање и васпитање у старом веку (Египат, 

Месопотамија, стара Грчка и Рим). 

• Образовање и васпитање у средњем веку (манастири 

 

 

 

• уочи основна обележја образовања и 

васпитања од антике до савременог доба; 

• опише развој система образовања и 
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као центри писмености и образовања; оснивање 

школа и универзитета, утицај цркве на образовање и 

васпитање...). 

• Образовање и васпитање у новом веку и савременом 

добу (појава штампарства и ширење писмености, 

улога цркве и државе - појава световног и обавезног 

образовања, школских уџбеника; положај ученика - 

награђивање и кажњавање, одевање ученика...). 

• Образовање и васпитање код Срба (манастири као 

центри писмености и образовања; значај Хиландара, 

просветитељски рад у устаничкој Србији, оснивање 

световних школа, оснивање Лицеја, Велике школе и 

Београдског универзитета; један дан у школи, 

школска слава, одевање ученика, школовање женске 

деце; стипендирање ученика). 

 

 

 

 

 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

васпитања кроз историју; 

• опише развој система образовања и 

васпитања код Срба кроз историју; 

• упореди карактеристике образовања и 

васпитања у различитим периодима; 

• изведе закључак о значају образовања и 

васпитања у животу људи; 

• препозна међусобну условљеност степена 

привредног развитка и квалитета образовања. 

7. 

Комуникације, 

путовања и 

туризам некад 

и сад 

 

• Комуникације, путовања и туризам кроз историју 

(утицај трговине и војних похода на развој 

комуникација; ходочашћа - света места, мисионари; 

значајни сајмови, развој поштанског, телеграфског, 

телефонског, железничког, аутомобилског и 

авионског саобраћаја; ауто и авио клубови, новине и 

новинарство, Интернет, откривање нових 

дестинација, гостионице и хотели, бање). 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• опише развој комуникација од праисторије до 

савременог доба; 

• наведе и упореди карактеристике 

комуникације у различитим периодима; 

• изведе закључак о значају комуникације у 

животу људи кроз историју; 

• разуме последице развоја модерних 

комуникација; 

• изведе закључак о утицају развоја 

комуникација на интеграцију сваке нације и 

друштва; 

• користи информације са историјске карте и 

повеже их са стеченим знањем о 

комуникацијама; 

• уочи утицај комуникација на приближавање 

држава, народа и њихових култура. 

8. 

Друштвени и 

породични 

живот кроз 

историју  

 

• Друштвени живот од антике до данас (игре, гозбе, 

плес уз музику, музички инструменти, позориште, 

маскирање, трубадури, властеоске гозбе: жонглери, 

путујући свирачи и забављачи; балови, позориште у 

доба Шекспира и Молијера, настанак опере, 

књижевне дружине и читалишта, концерти, биоскопи, 

игре на срећу, савремена популарна музика). 

• идентификује основна обележја друштвеног 

живота од антике до данас; 

• идентификује основна обележја породичног 

живота од антике до данас; 

• наведе основна обележја друштвеног живота 

код Срба кроз историју; 

• наведе основна обележја породичног живота 
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• Друштвени живот код Срба кроз историју (основни 

празници и њихов значај; утицај политичких прилика 

на празнике и празновања, радни и нерадни дани; 

различити облици друштвених активности на селу и у 

граду...). 

• Породични односи од антике до данас (положај 

мушкарца, жене и детета, свадбени обичаји, однос 

према старијима, породични празници, 

традиционални и модерни погледи на породицу; 

промене у односима међу половима...). 

• Породични односи код Срба кроз историју (положај 

мушкарца, жене и детета; свадбени обичаји, однос 

према старијима, породични празници - крсна 

слава...) 

код Срба кроз историју; 

• упореди карактеристике друштвеног и 

породичног живота у различитим периодима; 

• уочи сличности и разлике у начину 

обележавања празника кроз историју; 

• истакне одлике друштвеног и породичног 

живота данас у односу на раније епохе. 

9. 

Фотографија, 

филм, радио и 

телевизија 

кроз историју  

 

• Значај фотографије, филма, радија и телевизије (као 

техничких достигнућа, начина уметничког 

изражавања, средстава масовне комуникације, 

сазнавања и образовања, и као историјских извора). 

• Фотографија, филм, радио и телевизија кроз 

историју (развој - оптичка сочива, дагеротипија, 

мокра плоча, фото-апарат, филмска трака, покретне 

слике, биоскоп, радио таласи; прва филмска 

пројекција, филм као извор информација о 

догађајима; филм као масовна забава и индустрија; 

почетак ере звучног филма, појава анимираних 

филмова; појава колор филмова; филмски фестивали 

и награде; оснивање радио-станица, појава телевизије; 

превласт телевизије над другим медијима у другој 

половини XX века; примери злоупотребе 

фотографије, филма, радија и телевизије у XX веку). 

• Фотографија, филм, радио и телевизија у Србији 

некад и сад (делатност дворског фотографа Анастаса 

Јовановића, породични фото-албуми, прва филмска 

пројекција у Србији 1896, први српски филмови и 

биоскопи; почетак рада прве радио-станице - Радио 

Београда 1929, јавна демонстрација телевизије на 

сајму у Београду 1939, тајно праћење програма Радио 

Лондона за време окупације, оснивање Телевизије 

Београд 1958, кућни радио и ТВ апарати као 

• уочи основна обележја развоја фотографије, 

филма, радија и телевизије кроз историју; 

• изведе закључак о значају фотографије, 

филма, радија и телевизије у животу појединца 

и читавог друштва; 

• изведе закључак о значају фотографије, 

филма, радија и телевизије као историјских 

извора; 

• опише развој фотографије, филма, радија и 

телевизије у Србији; 

• разуме последице развоја фотографије, 

филма, радија и телевизије. 
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показатељи животног стандарда). 

10. 

Брига о телу и 

здрављу кроз 

историју  

 

• Брига о телу и здрављу од антике до данас (болести 

људи, хигијенски услови, епидемије, развој медицине, 

медицински инструменти, лекови и лековито биље, 

здравствене установе - манастирске болнице, 

санаторијуми, стационари, домови здравља, апотеке; 

начини здравствене заштите и превентиве, 

хуманитарне организације). 

• Брига о телу и здрављу код Срба (утицај животних 

услова и хигијенских прилика на појаву болести; 

најчешће болести и епидемије, народна медицина и 

надрилекарство, манастирске болнице; прве болнице 

и лекари, отварање болница у Србији у време кнеза 

Милоша, оснивање Медицинског факултета у 

Београду...). 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• уочи основна обележја развоја здравствене 

културе од антике до данас; 

• уочи основна обележја развоја здравствене 

културе код Срба кроз историју; 

• наведе и упореди различите методе лечења 

кроз историју; 

• разуме повезаност степена економског и 

културног развитка и здравствене културе; 

• разуме значај хуманитарних организација и 

њиховог деловања. 

11. 

Грбови и 

заставе некад 

и сад  

 

• Улога и значај грбова и застава (као симбола 

државе, нације, владара, војске, града, установе, 

предузећа, политичке организације, спортског 

друштва...; појава грбова у XII веку - породични 

грбови на штитовима као начин распознавања 

витезова на турнирима и у ратним походима; грбови 

на заставама, новцу, печатима, поштанским маркама, 

споменицима, шлемовима...; најчешћи хералдички 

симболи; појава првих застава - вексилум - застава 

римских царева, лабарум - застава Константина 

Великог; основни елементи застава). 

• Грбови и заставе у прошлости српског народа 

(порекло савременог српског грба и заставе, значење 

четири оцила, најчешћи хералдички симболи на 

грбовима српских нововековних и средњовековних 

држава и династија и властелинских породица - 

двоглави бели орао Немањића, Лазаревића, 

Карађорђевића, Обреновића и Петровића-Његоша, 

лав Бранковића и Петровића-Његоша, вук Балшића, 

љиљани Котроманића...). 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• уочи основна обележја развоја грбова и 

застава кроз историју; 

• уочи основна обележја развоја грбова и 

застава код Срба кроз историју; 

• изведе закључак о значају грбова и застава 

кроз историју; 

• наведе најчешће хералдичке симболе; 

• опише изглед и порекло савременог српског 

грба и заставе. 
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Свакој од четири теме које буду изабране трема посветити четвртину часова предвиђених наставним планом. 

Корелација са другим предметима: Српски језик и књижевност, Географија, Грађанско васпитање, Верска настава, Ликовна култура, Музичка култура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 

Спорт некад и 

сад 

 

 

Улога и значај спорта од антике до данас (спорт као 

део бриге о здрављу и као забава; спорт и Олимпијске 

игре од 776. године п. н. е. До Пјера де Кубертена; 

аматерски и професионални спорт); Врхунски спорт 

као инструмент у рукама владајуће буржоарске класе; 

Спорт код Срба кроз историју (народне игре, прва 

спортска друштва, соколски покрет, Оснивање 

олимпијског комитета 1910, међународна такмичења 

и успеси, спортски клубови, савремении спорт). 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• уочи основна обележја спорта од антике до 

савременог доба; 

• разуме улогу и значај спорта у људском 

друштву; 

• именује и опише спортске дисциплине 

заступљене на античким Олимпијским играма; 

• наведе и упореди карактеристике спортских 

надметања у различитим периодима; 

• опише развој спортског живота код Срба. 

Укупан број часова 
         

64   
Оквирни број часова по темама: 

• Свакој од четири теме које буду изабране треба посветити четвртину часова предвиђених наставним планом. 
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Наставни предмет: ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Трећи  

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 и 1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви предмета:  
- Развијање стваралачког и критичког мишљења, визуелног опажања, индивидуалности и самопоуздања у самосталном ликовном изражавању, радозналости и 

маштовитости; 

- Оспособљавање за изражавање 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; 

- Упознавање са значајем и улогом уметности у друштву, свакодневном животу и раду; 

- Формирање позитивног става према очувању културног идентитета, националне и светске културне баштине и навике праћења културно-уметничких садржаја 

путем штампе и електронских медија, посећивања музеја, галерија, библиотека, концерата, биоскопа, позоришта и других институција културе. 

1. Приликом израде годишњег плана, од 15 понуђених тема треба одабрати најмање 4. Минимално време за реализацију једне теме је пет часова. Наставник 

формира програм бирајући теме према: 

• циљевима предмета; 

• расположивом фонду часова; 

• години учења; 

• специфичностима профила; 

• могућностима школе; 

• специфичностима локалне заједнице; 

• предзнањима и сазнајним могућностима ученика. 

2. Теоријски садржаји и практични ликовни рад су интегрисани. 

3. Теме треба обрадити комбиновањем савремених наставних метода, уз разноврсне визуелне примере. 

4. Посебни садржаји су препоручени садржаји намењени појединим профилима и/или заинтересованим ученицима. 

5. Препоручени садржаји су садржаји који нису кључни за достизање исхода и могу да се обраде информативно: један редовни час, кроз домаћи задатак, тематску 

наставу или индивидуалне, одељенске и школске пројекте. 

6. У зависности од теме, пожељно је припремати наставу у сарадњи са наставницима општеобразовних, стручних и изборних предмета, педагогом, локалним 

уметницима и стручњацима и/или институцијама културе. 
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7. Користити стручну литературу и интернет у припремању наставе. Ради лакшег прикупљања наставног материјала, програм садржи препоручене адресе или 

линкове на интернет-странице. Међутим, треба имати у виду да се ове адресе често мењају и да је наставник упућен на континуирано ажурирање наставног 

материјала. 

8. У зависности од теме, настава се реализује у кабинету за ликовну културу (атељеу), кабинету за информатику, радионици, простору школе, библиотеци, музеју, 

галерији, атељеу уметника, локалном окружењу. 

9. Како се не би прекинула мотивација и континуитет у раду, допустити ученицима да заврше радове код куће. 

10. Подстицати ученике да одступају од рутинских поступака и стереотипије, а елементе искуства реструктурирју и стављају у нове односе, испробавају 

различита оригинална решења у самосталном ликовном изражавању и процењују свој рад и радове других. 

11.  Пожељно је на крају полугодишта и/или године организовати изложбу у локалној заједници и позвати родитеље на отварање. 

12. Препоручује се наставницима вођење електронског портфолија који садржи: основне податке о наставнику, опис успешно реализоване теме, препоручено 

време за реализацију, коришћене материјале и технике, примере радова ученика, евентуално наставни материјал (визуелне примере) и препоручену литературу 

или адресе интернет-страница. Електронски портфолио треба да буде доступан на сајту или профилу школе. Циљ објављивања портфолија је промоција рада 

наставника и размена наставних материјала, идеја и линкова. 

Редни 

 бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. 
Дигитална 

фотографија 
 

• Примена дигиталне фотографије у 

настави, свакодневном животу и будућој 

професији, дигитална фотографија као 

савремени уметнички медиј; 

• Принципи компоновања у фотографији, 

кадрирање, осветљење; 

• Етичке норме у избору мотива, обради 

фотографије и објављивању фотографија; 

• Фотографисање дигиталним 

фотоапаратом или мобилним телефоном: 

екстеријер, ентеријер, детаљ, мртва 

природа, аутопортрет; 

• Пренос фотографије на рачунар, обрада 

фотографије основним алаткама: 

опсецање, подешавање светлине, 

контраста и боје; 

• Сортирање, обележавање и чување 

фотографија на рачунару; 

• Могуће преобликовање неуспелих 

фотографија у апстрактне слике, 

позадине, колаже; 

• Самопроцена радова.  

Посебни садржаји: 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

-праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• фотографише целину и детаљ под различитим 

условима осветљења; 

• учита дигиталну фотографију на рачунар; 

• обради фотографију у одабраном рачунарском 

програму. 
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• Цртање светлом; 

• Израда електронског портфолија; 

• Рекламна фотографија; 

• Модна фотографија.  

2. 

 

Примитивна 

племенска 

уметност 

 

• Примитивна племенска уметност од 

праисторије до савременог доба; 

• Услови за настанак уметности, функције 

уметности у праисторијско доба, 

материјали; 

• Разлози за дуготрајни опстанак 

примитивне племенске уметности, 

популарност савремене племенске 

уметности, последице комерцијализације; 

• Уметност афричких племена, инуитска 

уметност, уметност индијанских племена, 

абориџанска, полинезијска... плес, 

музика, одећа, украшавање, орнаментика, 

занати; 

• Примитивна уметност као инспирација 

савременим уметницима; 

• Израда цртежа, слика, скулптура, 

употребних и украсних предмета, тотема, 

маски, скица за шминку, одећу, накит, 

фризуре.  

Посебни садржаји: 

• Креирање звука облицима из природе, 

уобличавање композиције на рачунару, 

учитавање звука у презентацију; 

• Ритуални плес: обједињавање слике, 

музике и плеса; 

• Терапија путем уметности: уметнички 

занати; 

• Истраживање: народна уметност 

Србије; 

• Израда сувенира; 

• Презентација: поређење култура 

(шминке, ношње, фризура, обуће, 

керамике, веза...).  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• наведе улогу примитивне племенске уметности 

у праисторијско и савремено доба; 

• одабере медиј, мотив и материјал за рад и 

образложи избор; 

• уради ликовни рад са одликама примитивне 

племенске уметности. 
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3. 

Цивилизације 

прошлости 
 

• Цивилизација - појам; 

• Општи приказ: географски положај, 

градови, трајање и разлог нестанка, 

веровања, положај владара, улога 

уметника и уметности; 

• Оријентациони избор споменика 

прошлости: Персеполис, Тутанкамонова 

гробница Mohenjo-daro, Sanchi (Indija), 

Qin dinastija - ratnici od terakote, Machu 

Picchu, Mesa Verde, Chichen Itza,Tikal, El 

Tajin, толтечки ратници у Тули, Ангкор, 

Петра, Нара; 

• Уметничка идеја у прошлим 

цивилизацијама, утицај веровања и 

друштвене организације на уметност; 

• Израда цртежа и скица за палате, 

храмове, стубове, орнаменте, споменике, 

рељефе, фасаде, фонтане, престоле, 

намештај, употребне и ритуалне 

предмете, дворске одежде, владарске 

симболе, вајање владарског портрета.  

Посебни садржаји: 

• Осмишљавање туристичке туре, израда 

рекламне презентације или брошуре; 

• Заштићена светска културна баштина.  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• објасни значај очувања споменика културе; 

• уради ликовни рад са карактеристикама 

одабране цивилизације; 

• дискутује о различитим решењима задатка. 

4 
Ктитори, мецене и 

колекционари 
 

• Појмови: ктитор, мецена, колекционар; 

• Велики инвеститори у уметност кроз 

историју: црква, владари, племство, 

буржоазија, држава, приватни фондови... 

улога и значај; 

• Инвестирање у различите облике 

уметности кроз историју: сакрални 

објекти, палате, споменици, ликовна 

уметност, позориште, балет, музика, 

мода, филм... музејске колекције, 

приватне збирке, мотиви за улагање у 

уметност; 

• Приказ десет значајних уметничких 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• објасни улогу и значај ктитора, мецена и 

колекционара у историји уметности; 

• формира електронску или штампану збирку 

уметничких дела; 

• образложи избор уметничких дела. 
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дела по избору наставника, уз 

образложење избора; 

• Одељенски обилазак електронских: 

музеја, галерија, културно-историјских 

споменика, фестивала; 

• Улога колекционара или инвеститора: 

прикупљање и формирање електронске 

или штампане збирке уметничких дела по 

избору ученика.  

Посебни садржаји: 

• Истраживање: значајне културно-

уметничке манифестације у Србији; 

• Истраживање: институције културе у 

Србији; 

• Терапија путем уметности: укључивање 

старије популације у уметничке 

активности.  

5. 

Уметност 

рециклирања 

 

 

• Уклањање отпада у великим градовима, 

време распадања појединих материјала, 

значај рециклирања, улога и значај 

уметности у очувању животне средине и 

смањењу сиромаштва; 

• Израда скица; 

• Преобликовање предмета и материјала 

за рециклажу: израда таписерије од 

пластичних трака, израда асамблажа, 

скулптура и инсталација, израда накита, 

торби, шешира, кутија за оловке и накит, 

посуда, лустера, стоних лампи, мозаика; 

• Оријентациони избор уметника: Daniel 

Clemmett, Nick Gentry, Robert Bradford, 

James Corbett, Subodh Gupta, Emma 

Whiteside, Michel de Broin, Hong Kyoung, 

Aurora Robson, Lucy Norman, Nek 

Chand… 

 Посебни садржаји: 

• Израда колекције одеће од материјала за 

рециклажу; 

• Грађење зидова, пултова, клупа, ограда 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• објасни значај рециклирања; 

• наведе улогу уметности у очувању животне 

средине; 

• уради ликовни рад од материјала за рециклажу; 

• образложи избор мотива и материјала. 
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и мањих објеката од пластичних флаша, 

конзерви, стиропора, гума, затварача; 

• Терапија путем уметности: материјали 

за рециклажу који су погодни за рад са 

децом и старијим особама; 

• Креирање звука предметима за 

рециклажу; 

• Видео-рад: акција чишћења околине.  

6. Уметност и наука  

• Повезаност науке и уметности; 

• Математика у уметности: симетрија, 

перспектива, модуларност, златни пресек, 

орнаментика, теселација, оригами; 

• Географија у уметности: пејзажи; 

апстрактне слике инспирисане 

сателитским снимцима и географским 

картама; 

• Биологија у уметности: уметност под 

микроскопом, илустрације, анатомски 

цртежи; 

• Хемија у уметности: производња 

пигмената и материјала, фотографије; 

• Физика у уметности: оптика, акустика, 

фотографије; 

• Историја и уметност: историјски 

догађаји у уметничким делима, 

уметничка дела као историјски извори; 

• Разговор о повезаности уметности и 

других наставних предмета и делатности; 

• Израда цртежа, скулптура, слика, 

графика, постера, инсталација, 

фотографија, видео-радова, орнамената, 

оригамија, колажа... наука, наставни 

предмет, област, лекција, дефиниција, 

формула, појам као инспирација.  

Посебни садржаји: 

• Терапија путем уметности: лечење 

бојом, звуком и покретом; 

• Тематски дан.  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• наведе примере повезаности уметности и 

науке, наставних предмета и различитих 

делатности. 
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7. 
Уметност XXI 

века 
 

• Традиционални и савремени медији у 

XXI веку; 

• Одговарајући примери уметничких 

медија, праваца и техника: 3D анимација, 

сликање песком, динамичко сликарство, 

дигитална уметност, ласерска уметност, 

генетичка уметност, нано уметност, 

интерактивна уметност, виртуелна 

уметност, акционо сликање на сцени, 

визуелни ефекти за филм; 

• Прибор: glow graffiti sprej, LED 

светлосни канапи, интерактивне табле, 

I/О четка, Филипсов прибор за дигитално 

сликање светлом; 

• Cyberfest (Киберфест, Русија), STRP 

фестивал; VIDFEST (Ванкувер); 

• Цртање, сликање, графика и вајање у 

рачунарском програму; видео-записи, 

одељенски спотови, монтажа и анимација 

у рачунарском програму; колективно 

акционо сликање на сцени; обједињавање 

ликовне уметности, филма, музике и 

плеса; израда светлосне скулптуре, слике 

или инсталације; израда звучне 

скулптуре, кинетичке скулптуре...  

Посебни садржаји: 

• Специјални (механички)ефекти у 

позоришту и визуелни ефекти за филм; 

• Звучни ефекти; 

• Електронска музика; 

• Терапија путем уметности: материјали и 

технике; 

• Експериментална архитектура, паметне 

зграде; 

• Црно позориште; плес сенки; 

• Ликовно обликовање веб странице.  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• објасни утицај технологије на уметност XXI 

века; 

• наведе пример утицаја технологије на уметност 

XXI века; 

• изрази идеје, емоције, поруке и ставове 

савременим медијима. 

8. 
Амбијент и 

простор 
 

• Утицај амбијента на расположење, 

понашање и радни учинак; 

• Одговарајући примери дизајна 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

• опише утицај амбијента на расположење, 

понашање и радни учинак; 

• преобликује елементе ентеријера; 
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школског простора, инсталација у 

ентеријеру и преобликовања елемената 

ентеријера; 

• Израда скица; 

• Преобликовање елемената ентеријера: 

осликавање и преобликовање похабаних 

столица, клупа, столова, ормана, зидова, 

прозорских оквира, стаклених површина, 

стубова; лепљење и уметање различитих 

материјала; израда витража, лустера, 

лампи, асамблажа, мозаика; 

• Обликовање простора у делу учионице 

или простору школе.  

Посебни садржаји: 

• Терапија путем уметности: психологија 

боје; 

• Биодекорација стубова и зидова или 

зелених површина; 

• Дизајн светла, обликовање простора 

светлом; 

• Декорација зидова: рад са шаблонима и 

пројектором, називи боја, механичко 

мешање боја, нијансе, психологија боје; 

• Ленд арт; 

• Амбијентална музика.  

исхода; 

- активност на часу. 

• уреди део школског простора. 

9. Стрип  

• Појмови: стрип, манга, чиби, графички 

роман; 

• Развојни пут стрипа, различите 

функције стрипа кроз историју; 

• Школе стрипа: америчка и јапанска, 

француско-белгијска, енглеска, 

италијанска - карактеристике, типични 

представници, међусобни утицаји, 

популарност школа и аутора код нас и у 

свету; 

• Фестивали стрипа, музеји, друштва; 

• Утицај стрипа на уметничке правце, 

културу и друштво; 

• Оријентациони избор аутора: Rodolphe 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• препозна уметнички цртеж у стрипу; 

• опише традиционални поступак цртања 

стрипа; 

• нацрта ликовно-графички рад. 
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Topffer, Walt Disney, Osamu Tezuka, 

Richard Outcault, Steve Ditko, Alan Moore, 

Frank Miller, Moebius, Masashi Kishimoto, 

Koji Morimoto, Hiromu Arakawa, Matsuri 

Hino, Takeshi Obata, Марко Стојановић, 

Бане Керац, Влада Весовић, Саша 

Ракезић, Алекса Гајић, Зоран Јањетов; 

• Традиционални прибор и поступак 

израде; рачунарски програми и графичке 

табле; 

• Израда табле стрипа, стрип јунака, 

корица за графички роман, израда 

одељенског фанзина; илустрација 

одломака приче, песме, филма... 

традиционалним или савременим 

техникама.  

Посебни садржаји: 

• Анимирани филм; 

• Израда сценарија за стрип, графички 

роман, рачунарску игрицу или анимирани 

филм; 

• Студија фигуре у покрету; 

• Колекција одеће, обуће или накита 

инспирисана стрипом; 

• Музика у анимираном филму.  

10. 
Знаменити српски 

уметници 
 

• Знаменити српски уметници, избор 

наставника; 

• Израда оригиналног, нетрадиционалног 

ликовног приказа живота и/или дела 

српског уметника по избору ученика: 

презентација, графичка прича, колаж, 

инсталација; комбинација текста, 

илустрација и фотографија; видео-рад, 

анимација; 

• Разговор о значају, животу и делу 

одабраних уметника.  

Посебни садржаји: 

• Израда монографије одабраног 

уметника, одељенски рад; 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• наведе неколико знаменитих српских 

уметника; 

• објасни значај одабраног уметника; 

• уради оригиналан визуелни приказ живота 

и/или дела одабраног уметника. 
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• Терапија путем уметности: 

организовање гостовања професионалних 

уметника у болницама и домовима за 

старе; организовање ликовне радионице.  

11. Трагом наслеђа  

• Значај квалитетне промоције у будућој 

професији; 

• Истраживање културних, историјских и 

природних знаменитости краја: обилазак 

околине, обилазак локалних галерија и 

музеја; истраживање стручне литературе, 

интернета, архиве, новинских чланака; 

разговори са одговарајућим профилом 

стручњака, наставницима, родитељима, 

фамилијом; интервјуи, анкете; 

проучавање и прављење фото и писане 

документације; 

• Оријентациони избор тема у оквиру 

пројекта: природне одлике, историја, 

културно-историјски споменици, 

манифестације, спорт, уметност, туризам, 

делатности, стари занати, обичаји и 

веровања, знаменити људи, одевање кроз 

историју, архитектура, кулинарство, 

музика; 

• Дизајн промотивног материјала; 

• Израда промотивног спота, 

презентације, брошуре, плаката, 

илустрованих прича, разгледница, паноа 

за промовисање културно-историјских и 

природних знаменитости краја.  

Посебни садржаји: 

• Промоција професије; 

• Промоција школе; 

• Промоција одељења; 

• Терапија путем уметности: поставка 

изложбе, организовање промоције радова 

путем интернета и штампе; 

• Маркетинг и брендови.  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• прикупља информације из различитих извора; 

• дискутује о знаменитостима краја; 

• уради промотивни ликовни рад. 
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12. 
Необична 

уметност 
 

• Визуелни приказ: необичне идеје, 

уметничка дела на неуобичајеној подлози 

или од неуобичајених материјала; 

• Оријентациони избор уметника: Јulijan 

eever, Guido Daniele, Jim Denevan, Richard 

Long, Daniel Baumann, Olafur Elasson, 

Michael de Broin, Agata Olek, Hang Nga, 

Mathier Collos, Rebecca Murtaugh, 

Jonathan Borofsky, Livio de Marchi, 

Chakaia Booker, Choi Jung Hyun, Margaret 

Benyon, Jennifer Maestre, Nathan Sawaya, 

Baptiste Debombourg, Toge-NYC, Ran 

Hwang, Don Lucho, Scott Gundersen, 

Sydney Cash, Scott Hove, Evan Blackwell, 

Jean-Luc Cornec, Jason Hackenwerth, 

Jason de Caires Taylor, Shinichi Marayama, 

Joan Dulla, Janet Echelman, Alain Guerra, 

Lara Schnitger, Maurizio Savini, Renata 

Memole, Neraldo de la Paz, Elisabeth 

Higgins O`Connor, Carabosse;• Израда 

ликовних радова од неуобичајених 

материјала.  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• предложи нетрадиционални материјал за рад; 

• уради ликовни рад од нетрадиционалног 

материјала; 

• образложи избор материјала и мотива. 

13. 
Архитектура 

Србије 
 

• Знаменити споменици и зграде - 

обележја светских градова; 

• Сакрална архитектура Србије; 

• Замкови, утврђења и палате Србије; 

• Световна архитектура Србије: типови 

старих српских кућа, знаменити објекти 

XIX и XX века; 

• Споменици, фонтане, паркови и 

парковске скулптуре; 

• Значај очувања знаменитих грађевина и 

споменика; 

• Израда скица за викендицу, викенд-

насеље, етно-село, наменске објекте, 

реконструкција замка или утврђења, 

скица за рељефе, тргове, ограде, 

прозорска окна и друге елементе 

екстеријера, споменике и скулптуре у 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• наведе неколико значајних споменика и 

грађевина у Србији; 

• објасни значај очувања знаменитих грађевина 

и споменика; 

• уради ликовни рад са стилским одликама 

локалне архитектуре. 
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пленеру...  

Посебни садржаји: 

• Истраживање: римска насеља на тлу 

Србије; 

• Повезивање ученика путем интернета са 

вршњацима из другог места у Србији, 

размена фотографија и информација о 

архитектури, споменицима и парковима; 

• Осмишљавање туристичке туре;  

14. Улична уметност  

• Појмови: улична уметност, мурали, 

графити, тагирање; 

• Видови уличне уметности: мурали, 

графити, стикери, инсталације; 

• Историјат графита, легални графити, 

графити у галеријама; 

• Дискусија: намера уметника, идеје, 

поруке, ставови, емоције, стилови; 

тагирање по културно-историјским 

споменицима, знаменитим зградама, 

приватној својини, радовима уметника; 

• Материјали, опасност по здравље и 

околину, мере заштите; 

• Оријентациони избор уметника, 

уметничких група и пројеката: Edgar 

Mueller, Julian Beever, Kurt Wenner, Jeroen 

Koolhaas -Dre Urhahn, Ernesto Neto, Mark 

Jenkins, Peter Gibson, David Choe, 

Cityzenkane, Belx2, Lady Pink, Keith Jive, 

Baer, Ras Terms, Jon Reiss (Bomb it - 

dokumentarni film), Blu (odabrani radovi), 

Rinpa Eshidan, Reverse Graffiti Project;• 

Израда скице за мурал или графит 

традиционалним материјалима или у 

рачунарском програму.  

Посебни садржаји: 

• Истраживање: улична култура, музика и 

плес; 

• Пантомима; 

• Знамените грађевине Србије; 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• препозна естетске и идејне вредности уличне 

уметности; 

• наведе материјале штетне по здравље и мере 

заштите; 

• уради скицу за мурал или графит. 
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Корелација са другим предметима:  Музичка култура, Српски језик и књижевност, Историја, Биологија, Физика, Хемија, Математика, Рачунарство и 

информатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Израда документарног филма.  

15. Времеплов  

• Свакодневни живот, проналасци, 

открића, важни историјски догађаји и 

личности, одевање, намештај, 

архитектура, ликовна уметност, музика, 

позориште, плес, спорт, забава... од 

критско-микенске културе до краја XX 

века; 

• Ликовни приказ историјског периода по 

избору ученика; израда маски, костима, 

шешира, перика, декорација, скица за 

употребне предмете...  

Посебни садржаји: 

• Пројекат свих одељења, тематска забава 

- реконструкција одабраног периода: 

израда сценографије, костима, маски, 

фризура, шминке, избор музике, концерт, 

наступ хора, представа, плес, луткарско 

позориште...  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• наведе узроке промена у уметности током 

историје; 

• прикаже ликовним радом специфичност 

одабраног историјског периода. 

Укупан број часова 64  
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Наставни предмет: МУЗИЧКА  КУЛТУРА 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Трећи    

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 и 1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви предмета:  
- Оспособљавање ученика за разликовање обележја стилова различитих музичких жанрова; 

-  Развијање свести о значају и улози музичке уметности кроз развој цивилизације и друштва; 

-  Оспособљавање ученика за разликовање основних одлика уметности различитих цивилизација и култура кроз сагледавање елемената музичких дела; 

- Оспособљавање ученика за уочавање разлика и сличности између наше и других традиција и култура у домену музике; 

-  Оспособљавање ученика за уочавање међусобног утицаја различитих култура прожимањем карактеристичних елемената музичких дела; 

-  Унапређивање естетских критеријума код ученика; 

- Развијање дивергентног мишљења кроз решавање проблемских и пројектних задатака; 

- Развијање навика код ученика за праћење културно-уметничких манифестација у локалној средини и путем електронских медија (концерти, телевизија, филм, 

интернет); 

- Оспособљавање ученика за самостално истраживање стручне литературе, архиве, медијатеке, интернета; 

- Оспособљавање ученика за јавно наступање (јавни часови, концерти...); 

- Оспособљавање ученика за креативну израду музичких ударачких инструмената ; 

- Упознавање ученика са значајним српским композиторима и извођачима; 

- Оспособљавање ученика за примену уметничких вештина у другим предметима и свакодневном животу; 

- Оспособљавање ученика за тимски и истраживачки рад; 

-  Подстицање уметничког развоја и усавршавања у складу са индивидуалним интересовањима и способностима. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1.  

Изражајна 

средства музичке 

уметности - 

Музички 

инструменти  

 

Извори звука и тона. 

Особине звука и тона. 

Подела музичких инструмената по 

начину добијања тона и по грађи. 

Гудачки, жичани, дувачки, 

Инструменти са диркама, 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода; 

• активност на часу. 

- Познаје карактеристике звука и тона (висину, 

јачину, трајање и боју) као и елементе који на то 

утичу. 

- Разликује боју звука појединих врста 

инструмената и ансамбала. 

- Разликује извођачке саставе: инструменталне, 
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Перкусиони инструменти 

Са одређеном и неодређеном 

Висином тона. Народни инструменти. 

Електронски инструменти. 

Оркестри и инструментални састави. 

Слушање музике: 

Концерт за виолину по избору 

(Паганини - де мол и Де дур, Вивалди - а 

мол, Бах-а мол, Це дур, Е дур. Моцарт-Це 

дур,Ге дур, А дур, Де дур. Бетовен-Де 

дур, Меднелсон-е мол, Чајковски-Де дур, 

Виењавски-Де-дур....) 

За виолу: Брамс-Први део Немачког 

реквијема, деонице Из Берлиозовог 

Харолда у Италији, 

Хиндемит-концерти.. 

За виолончело: Избор композиција 

Вивалдија, Хајдна, Шумана, Дворжака и 

Сен Санса за овај Инструмент.. 

За контрабас: Избор дела Сен Санса, 

Густав Малер, За харфу: Моцарт-Концерт 

за харфу и флауту у Це дуру Сен Санс-

Концерт за Харфу у Ге дуру 

За гитару: Избор дела Тареге, Сеговије, 

Гранадоса, Де Фаље, Албениса... 

Примери савремене музике за гитару. 

Избор дела за мандолину, тамбуру, 

Балалајку, цитру.. 

За дувачке инструменте: 

За флауту 

Бах-Свита за флауту и оркестар ха мол, 

Сметана-Влтава, Дебиси и Равел-Избор.. 

За обоу: Вивалди 12 концерата, Хајдн-Це 

дур, Моцарт-Це дур, Рихард Штраус.. 

Сонате Хендла 

Сен Санс, Дејан Деспић 

7 пасторала 

За обоу соло. 

За Фагот: Вивалди, концерт За кларинет: 

вокалне, вокално инструменталне. 
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Моцарт, концерт у А дуру, К.M. Вебер, 

концерти У еф молу и Ес дуру, D. 

Обрадовић, Соната за соло кларинет, 

Боки Милошевић, одломци из Одабраних 

дела.. 

За саксофон: Избор из џез музике. 

За трубу: Верди, из опере Аида - други 

чин, Вагнер, Валкире, трећи чин, 

Мусоргски, Слике с изложбе, 

Маршинг бендови, Избор песама са 

фестивала Драгачевска труба, Луис 

Армстронг, Маилс Дејвис... 

За тромбон - одломци из дела 

Стравинског, Жар птица, Равел-Болеро. 

За хорну: К. Ферстер, концерт Ес дур, 

Сенс Санс - концерт оп 94, Р. Штраус 

Примери народних дувачких 

Инструмената: фрула, зурле, кавал, леика, 

рог, дувачки инструменти других народа 

- Абориџини, Алпски рогови... 

Концерт, Ес дур. 

За клавир: Избор из Бахових, 

Моцартових, Бетовенових, Шопенових, 

Листових концерата, 

Чајковски, Примери за џез и забавну 

музику... 

За оргуље: Избор из дела Ј.С Баха, 

Хендла, Франка... 

За хармонику: Избор уметничке Музике 

за хармонику, Народна кола, Пјацола - 

Либер танго.. 

За удараљке: избор репертоара Ансамбла 

СПЕ, Б.Барток Концерт за удараљке и 

челесту, 

Избор композиција рок и џез музике, 

Народна музика-Тапан, Гоч, Даире.. 

Тарабука, Кастањете... 

За оркестре: 

- симфонијски-избор симфоније 
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из класике и романтизма. 

(Хајдн, Моцарт, Бетовен, Чајковски, 

Брамс, Берлиоз, Брамс, Дворжак, Малер.. 

Гудачки-избор дела 

Вивалдија, 

Баха, Моцарта.. 

Дувачки-Хендл, Музика за ватромет, 

Драгачевски трубачи, Биг бенд, 

Војни оркестри... 

Перкусионисти: Избор дела 

СПЕ, примери народне, забавне,џез и 

музике других земаља по избору. 

2. 

 

Музички облици 

- Познавање 

различитих 

музичких облика, 

форми и жанрова 

и њихових 

саставних 

елемената. 

- Познавање и 

разумевање појава 

и развоја 

најзначајнијих 

музичких облика 

кроз векове 

 

Вокални и вокално инструментални 

облици: духовни и световни. Врсте 

вишегласја. 

Хомофонија и полифонија. 

Мелизматика и силабика. 

Облици инструменталне музике 

(апсулутни и програмски), Музичка 

драматургија и ток. 

Препоручени облици за обраду: 

Вокални и вокално инструментални 

Духовни: 

Литургија, опело, миса, реквијем, мотет, 

кантата, ораторијум, пасија, корал, хорска 

песма. 

Световни: Опера, Оперета, Мјузикл, Соло 

песма, Хорска песма, Руковет, Кантата, 

Забавна песма (џез, рок, народна песма.. 

Инструментални облици-апсолутни: 

Сонатни циклуси: соната, симфонија, 

концерт, камерна музика. Полифони 

облици: фуга, инвенција, барокна свита. 

Програмски облици: симфонијска поема, 

симфонијска свита, комад, програмска 

симфонија. 

Препоручени примери за слушање 

музике: 

Мокрањац-Литургија и Опело, Моцарт-

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода; 

• активност на часу. 

- Познаје и разликује музичке облике, форме и 

жанрове као и њихове саставне елементе: тема, 

реченица, период, песма, принцип варирања, 

цикличност.. опера: увертира, арија, речитатив, 

нумере..као и њихову поделу на основу 

извођачких састава: вокални, инструментални, 

вокално инструментални.. 

- Самостално креира мање музичке форме у 

складу са могућностима користећи класичне 

инструменте и-или компјутерску технологију.  
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Крунидбена миса, Реквијем 

Палестрина-Миса Папи 

Марчелу, Мотети ренесансних 

Композитора по избору, 

Кантате-Ј.С.Бах (избор), 

Ораторијуми (Хендл, избор), 

Пасија по Матеји, Бах, 

Корали-Бах, избор. 

Хорска песма: Милојевић, 

Душан Максимовић Думакс, 

Светислав Божић... 

Опера-Верди, Росини, Белини, 

Пучини, Вагнер.. избор... 

Оперете: Офембах и Ј. Штраус- 

Избор.. 

Мјузикл-Мачке, Брилијантин, 

Коса, Цигани лете у небо... 

Соло песме-Шуберт, Шуман.. 

Милојевић, Бајић.. избор 

Руковети-Мокрањац 

Џез, Рок, Забавна, Народна-песма по 

избору домаћих и страних аутора.  

Инструментални облици: 

Соната-Моцарт, Бетовен.. 

избор, 

Симфоније-избор из класицизма, 

Романтизма и савремених аутора.. 

Концерт-Лист, Шопен, 

Рахмањихов, Чајковски, 

Меделсон, 

Григ.. и многи други по избору. 

Камерна музика: барокна дела, 

Класичарски квартети, 

Савремени аутори-избор 

Фуга, инвенција-Бах, Франк.. 

Барокна свита-Бах.. 

Симфонијска поема-Лист, Сметана.. 

Симфонијска свита-Корсаков, 

Шехерезада... 
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Избор из разних збирки 

Клавирских комада класичних, 

романтичарских и савремених аутора. 

Програмска симфонија-Берлиоз-

Фантастична, 

Лист-Данте и Фауст...Густав Малер... 

 

3. 

Општа музичка 

теорија и анализа 
 

Дурске и молске лествице, ступањ, 

степен, вођица, тетрахорд, интервали, 

трозвуци, четворозвуци, врсте такта, 

трајање нота, темпо, динамика, агогика.. 

Примери за слушање: 

- В. А. Моцарт-Соната Це дуру КВ 545 

- Ф. Шопен-Валцер у це молу ОП 19 

- Т. Албинони-Адађо 

- Н. Р. Корсаков-Прича о цару 

Салтану-Бумбаров лет  

Избор примера за солфеђо и примера из 

музичке литературеразних аутора (Бора 

Поповић, Влада Јовановић, Зорислава 

Васиљевић, Миодраг Васиљевић..) као и 

хорске литературеза илустрацију, 

извођење и анализу. 

Избор народних и забавних песама. 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода; 

• активност на часу. 

- Ученик је усвојио и проширио знања о 

основним музичко-теоретским појмовима. 

- Влада елементима музичке писмености, зна да 

прочита и пише ноте у виолинском и бас кључу, 

у различитим тоналитетима, метрима и са 

различитим ритмичким комбинацијама. 

- Познаје ознаке за темпо, динамику и агогику и 

уме да их примени на конкретном музичком 

примеру. 

- Успешно изводи мелодијско-ритмичке захтеве 

уз игру улога на сцени. 

- Прецизно изводи ритмичко-мелодијске захтеве 

уз осмишљене кореографије. 

- Познаје музичке интервале и акорде и може 

самостално да их формира од задатог тона. 

- Познаје компјутерске програме за писање нота 

и обраду звука. 

4. 

Музика у 

првобитној 

друштвеној 

заједници и 

културама Старог 

века 

 

Корени музике и њене првобитне улоге, 

извори, документи, најстарији музички 

инструменти.  

Примери за слушање: 

Снимци традиционалне музике разних 

народа. Музика у животу старих 

источних народа, Грчке и Рима (улога, 

облици, инструменти, теорија). Јевреји - 

Псалми по избору: Грци (напитница 

Сеикилоса). 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода; 

• активност на часу. 

- Препознаје и разликује одлике стилова у 

музичком изражавању од првобитне заједнице 

до краја ренесансе. 

- Испољава потребу за свакодневним слушањем 

музике и на основу тога формира трајно 

интересовање према музици уопште 

- Препознаје називе одслушаних композиција уз 

познавање њихових аутора, облика као и време 

настанка... 

Експресивно, аутономно доживљава карактер 

одслушане композиције 

- Поседује адекватан музички укус. 

- Самоиницијативно посећује концерте и друге 

музичке манифестације. 

- Препознаје естетске вредности у култури свог 
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и народа других земаља уочавањем 

карактеристичних обележја музике светске 

народне баштине. 

- Сагледава и вреднује утицај народног 

стваралаштва на уметничко стваралаштво.  

5. 
Музика средњег 

века 
 

Стара хришћанска музика: грегоријански 

корал и византијско певање. 

Рани облици вишегласја: органум, 

дискант, мотет (старофранцуски). 

Световна музика средњег века: 

трубадури, минезенгери. 

Почеци духовне и световне музике код 

нас. 

Примери за слушање: 

Грегоријански корали-избор, византијско 

певање, органум, Хилдегард оф Бинген 

(избор).Рамбо де Вакеира-Календа маја; 

Адам де ла Ал- Игра о Робену и 

Мариони; 

Кир Стефан Србин - Ниња сили, Вкусите 

и видите.  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода; 

• активност на часу. 

 

6. Музика ренесансе  

Три века великих достигнућа у уметности 

(14, 15. и 16). 

Развој духовног и световног вишегласја. 

Мотет, миса, мадригал. 

Највећи представници ренесансне 

вокалне музике: Палестрина, Орландо ди 

Ласо, Галус, Маренцио, Да Веноза. 

Инструментална музика ренесансе. 

Ренесанса код нас: Фрањо Босанац, 

Андрија Мотовуњанин. 

Примери за слушање: 

Жанекен - Битка код Марињана; 

Палестрина-Миса Папи Марчелу 

(одломак); Ласо-Мадона миа кара; Ехо; 

Галус-Патер ностер; Ево како умире 

праведник. 

Неки мадригали Маренција или Да 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода; 

• активност на часу. 
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Венозе; 

Ђ. Габријели - Соната пиано е форте; 

Нека тачка из програма ансамбла 

"Ренесанс"; Мотовуњанин - Фротола. 

Фрањо Босанац-Ти спаваш а ја бдим... 

(ансамбл "Арс нова").  

Укупан број часова        64  
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Наставни предмет: ЛОГИКА СА ЕТИКОМ 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Трећи  

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 и 1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви предмета:  
-  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. 

Задаци: 

- Оспособљавање ученика за самостално,критчко размишљање и развијање сензибилитета за етичка питања савременог друштва 

 

Редни 

 бр. 
Назив теме 

Бр.  

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. Увод у логику 3 

• Појам и подела логике. 

• Логика као наука о форми мишљења 

• Основни логички принципи 

(идентитет, непротивуречност и и 

искључење трећег) 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

- Опажања 

наставника - 

праћење рада на 

часа 

- Питања - 

одговори 

 

 • 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 

2. 

 

Формална логика: 

• појам 

• суд 

• закључак 

7+7+10 

• Разлика између појма, ствари и 

представе, Врсте појмова 

• Обим и садржај појма 

• Односи међу појмовима 

• Дефиниција и деоба 

• Суд и врсте судова 

• Истиносна вредност сложених судова 

• 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 
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(негација, коњукција, дисјункција, 

импликација и еквиваленција) 

• Комбинована подела судова, 

расподељеност појма 

• Односи међу судовима (логички 

квадрат) 

• Врсте закључивања 

• Непосредно закључивање - 

конверзија, обверзија, логички квадрат 

• Посредно закључивање - индукција, 

аналогија и дедукција 

• Фигуре категоричког силогизма, 

модуси категоричког силогизма 

• Хипотетички и дисјунктивни 

силогизам 

• Доказ 

• Примери индуктивног и дедуктивног 

закључивања у наукама. 

• 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, коњукција, дисјункција, 

импликација и еквиваленција) и наводи примере 

• разликује квантитет и квалитет суда, препознаје форму 

а,е,и,о 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 5 

• Паралогизми и софизми 

• Грешке у закључку 

• Грешке у доказу 

• Грешке у аргументацији 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

- Опажања 

наставника - 

праћење рада на 

часа 

- Питања - 

одговори 

• 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, аргументум ад хоминем, пост хоц ерго проптер хоц. 

4. Појам и значај етике 4 

• Настанак и предмет етике 

• Појам норме и појам морала 

• Разлика између обичајних, правних и 

етичких норми 

• набраја правила (норме) из различитих сфера живота 

• издваја правила која слободно прихватамо и разликује 

их од оних која имају спољашње порекло 

• дефинише предмет етике 

5. 
Лични идентитет, 

слобода и 
14 

• Улога визуелног идентитета у 

формирању личног идентитета - 

• набраја како се све манифестује лични идентитет 

• разликује утицаје који формирају лични идентитет 
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*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Грађанско васпитање, Српски језик и књижевност,Историја, Верска настава 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

одговорност међусобни утицаји 

• Појмови пола и рода 

• Утицај медија на релативизацију 

етичких вредности 

• Естетски и етички идеал 

• Тело и интервенције на телу 

• Сајбер идентитет, морал и слобода 

избора 

(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 

• Пријатељство 

• Верност 

• Породица 

• Љубав 

• Морално добро 

• Донација органа 

• Сурогат мајка 

• Клонирање 

• 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 између основних етичких праваца 

Укупан број часова 64    
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Наставни предмет: ФИЗИКА   

Подручје рада: Пољопривреда ,производња и прерада хране 

Разред: Трећи  

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64  
 

 
 

Недељни фонд часова: 2    

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 и 1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви предмета:  
- Развијање функционалне писмености (природно-научна, техничка и математичка); 

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

- Развијање логичког и апстрактног мишљења; 

- Развијање свести о значају експеримента при упознавању, разумевању и проверавању физичких законитости; 

-  Стицање знања о природним ресурсима, њиховој ограничености и одрживом коришћењу; 

- Развијање правилног односа ученика према заштити, обнови и унапређењу животне средине; 

- Стицање основних сазнања о процесима и производима различитих технологија; 

-  Развијање радних навика и одговорности и способности за примену стечених знања; 

- Формирање основе за даље образовање 

Задаци:  

• Користити сва доступна наставна средства; 

• Користити мултимедијалне презентације; 

• Упућивати ученике да користе интернет и стручну литературу; 

• Подстицати ученике да раде рачунске задатке; 

• Примењивати рад у паровима и рад у мањим групама; 

• Мотивисати ученике да самостално решавају проблеме користећи истраживачки приступ научном образовању; 

• Континуирано упућивати ученике на примену физике у будућем позиву и свакодневном животу кроз примере из праксе.  

Редни 

 бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

1. 
Молекулска 

физика 
24 

• Међумолекулске силе, агрегатна стања 

• Чврста тела (структура, еластична својства, 

Хуков закон) 

• Течности (својства течности, површински 

напон, квашење, капиларне појаве, вискозност) 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

• разуме постојање везе између 

микроскопских и макроскопских својстава 

супстанције 

• објасни структуру чврстих тела и њихова 

физичка својства 
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• Притисак, запремина, температура гаса 

• Гасни процеси, једначина стања и гасни закони 

Демонстрациони огледи: 
• Демонстрација различитих врста еластичности 

• Демонстрација површинског напона течности 

Лабораторијске вежбе: 
- Одређивање коефицијента вискозности 

Стоксовом методом 

- Проверавање Бојл- Мариотовог закона 

-тестове знања • опише физичка својства течности 

(површински напон, квашење, капиларност, 

вискозност) 

• разуме једначину идеалног гасног стања и 

гасне законе 

• изведе лабораторијску вежбу, правилно и 

безбедно рукује наставним средствима, 

изврши потребне прорачуне и израчуна 

грешке при мерењу 

 

2. 
Топлотне појаве 

15 

 

• Веза између количине топлоте и промене 

температуре тела 

• Промене агрегатних стања (топљење, 

кристализација, испаравање, кондензација) 

• Латентне топлоте супстанције 

• Начини преношења топлоте. Топлотни 

проводници и изолатори 

• Очување енергијских ресурса. Класични и 

алтернативни извори енергије 

 Демонстрациони огледи: 
- Демонстрација топлотне проводљивости 

чврстих тела 

- Демонстрација преноса топлоте струјањем 

• Демонстрација преноса топлоте зрачењем 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

-тестове знања 

• разуме промене које настају у телима при 

топлотној размени 

• схвати појам латентне топлоте и промене 

агрегатних стања 

• разликује начине преноса топлоте 

• разуме значај очувања енергијских ресурса 

 

3. 

Електричне 

појаве 
18 

• Статичка расподела наелектрисања на 

проводнику (електрично поље и потенцијал) 

• Електрична својства изолатора 

• Наизменична струја. Активни и реактивни 

отпорници 

• Рад и снага једносмерне и наизменичне струје 

• Теслин трансформатор 

 Демонстрациони огледи: 
- Демонстрација расподеле потенцијала на 

наелектрисаном проводнику 

- Демонстрација промене капацитета код 

плочастог кондензатора 

- Мерење ефективне вредности електричног 

напона 

• Лабораторијска вежба: 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

-тестове знања 

• разуме статичку расподелу наелектрисања 

код металних проводника 

• разуме електрична својства изолатора 

• разуме електричну отпорност проводника, 

капацитивност кондензатора и индуктивност 

завојнице 

• схвати како настаје наизменична струја и 

знаће да разликује максималне, тренутне и 

ефективне вредности струје и напона 

• разуме шта је импеданса у колу наизменичне 

струје 

• опише карактеристике високофреквентних 

струја 

• изведе лабораторијску вежбу, правилно и 

безбедно рукује наставним средствима, 
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*Корелација са другим наставним предметима/модулима:  Сви стручни предмети у којима се примењује физика, Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провера Омовог закона у колу наизменичне 

струје 

изврши потребне прорачуне и израчуна 

грешке при мерењу 

4. Таласна оптика 13 

• Хајгенсов принцип. Интерференција светлости 

• Дифракција светлости 

• Поларизација и дисперзија светлости 

• Расејање светлости 

Демонстрациони огледи: 
- Дисперзија беле светлости на призми 

- Дифракција светлости на решетки 

 Лабораторијска вежба: 

- Одређивање константе дифракционе решетке 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

-тестове знања 

• схвати таласна својства светлости 

• опише шта је интерференција, дифракција, 

поларизација, дисперзија и расејање светлости 

• изведе лабораторијску вежбу, правилно и 

безбедно рукује наставним средствима, 

изврши потребне прорачуне и израчуна 

грешке при мерењу 

Укупан број часова    64 
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Наставни предмет: ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи  

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 и 1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

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

- Развој хемијске научне писмености и способности комуникације у хемији; 

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

- Разумевање корисности од хемијске производње у савременом друштву; 

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

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

- Развој одговорног става према коришћењу супстанци у свакодневном животу; 

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

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

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

Задаци: 

- Стицање ширих и продубљених знања о структури и својствима органских једињења;  

- Усвајање  основних знања о принципима хемијске технологије и значају производа хемијске индустрије; 

- Овладавање уосновним знањима неопходним за разумевање и примену производа хемијске индустрије у свакодневном животу; 

- Потпуно упознавање метода хемијских истраживања;  

- Развијање критиче и стваралачкие маште  и формирају правилан однос према раду;  

- Развијање способности за научну активности и умеће да самостално уче,  

- Развијање способности за успешно настављање образовања и изучавања других области у којима се хемија појављује. 

Редни 

 бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

1. 

Типови и енергетске 

карактеристике хемијских 

процеса 

10 

• Реакције анализе и синтезе 

• Јонске и слободнорадикалске 

реакције 

• Протолитичке реакције 

• Оксидо-редукционе реакције 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- усмену проверу 

знања 

• препозна типове хемијских реакција 

(анализа; синтеза; јонска, 

слободнорадикалска, протолитичка, 

оксидо-редукциона, супституциона, 

адициона и елиминациона) 
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• Реакције супституције и 

адиције 

• Реакције елиминације 

• Енталпија 

• Реакциона топлота и топлота 

стварања једињења 

• Енергија активације 

• Хесов закон 

• Ентропија и слободна енергија  

-  писану проверу 

знања 

• објасни појмове: енталпија (ендотермне и 

егзотермне реакције), реакциона топлота 

(енталпија реакције), топлота стварања 

једињења, енергија активације, Хесов 

закон, ентропија и слободна енергија 

2. 
Брзина хемијских процеса и 

хемијска равнотежа 
12 

• Брзина хемијске реакције 

• Фактори који утичу на брзину 

хемијске реакције 

• Повратне и неповратне 

хемијске реакције и хемијска 

равнотежа 

• Фактори који утичу на хемијску 

равнотежу (Ле Шатељеов 

принцип)  

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- усмену проверу 

знања 

-  писану проверу 

знања 

• дефинише брзину хемијске реакције и 

објасни утицај различитих фактора на 

брзину хемијске реакције (t, c, p , 

катализатори...) 

• препозна неповратне и повратне реакције, 

изрази константу равнотеже повратне 

реакције, објасни утицај различитих 

фактора на хемијску равнотежу и Ле 

Шатељеов принцип 

3. 

 

Примена оксидо-

редукционих процеса 
10 

• Задаци (оксидо-редукционе 

реакције) 

• Електрода 

• Галвански елементи 

• Напонски низ 

• Хемијски извори струје 

• Електролитичка ћелија 

• Електролиза 

• Фарадејеви закони  

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- усмену проверу 

знања 

-  писану проверу 

знања 

• одреди оксидационе бројеве атома и уочи 

њихову промену при оксидо-редукционим 

реакцијама 

• објасни шта преставља електроду и 

процесе који се дешавају на њој 

• разликује галвански елемент од 

електролитичке ћелије 

• објасни напонски низ елемената 

• објасни принцип рада хемијских извора 

струје 

• објасни процесе електролизе (растопа и 

раствора NаОH и NаCl, растопа LiH, 

електролизу Сu) и примени Фарадејеве 

законе електролизе у рачунским задацима 

4. Колоидни системи 8 

• Подела и врсте колоидних 

система 

• Суспензије и емулзије 

• Оптичка, електрична и 

кинетичка својства колоидних 

раствора  

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- усмену проверу 

знања 

-  писану проверу 

• објасни разлике између различитих 

дисперзних система 

• суспензије и емулзије 

• дефинише колоидне системе и наведе 

примере њихове заступљености у природи 

• објасни различита својства колоидних 
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Корелација са другим предметима: Биологија,  Физика, Математика, Хигијена и нега животиња 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знања раствора 

5. Прави раствори 16 

• Масени удео супстанце у 

раствору (процентни састав 

раствора) 

• Моларна концентрација 

• Масена концентрација 

• Молална концентрација 

• Раствори електролита 

• Освалдов закон разблажења  

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- усмену проверу 

знања 

-  писану проверу 

знања 

• израчуна концентрацију раствора на 

основу добијених података 

• припреми раствор одређене концентрације 

• идентификује јаке и слабе електролите 

• примени Освалдов закон разблажења у 

задацима 

6. 
Колигативна својства 

раствора 
8 

• Осмотски притисак 

• Снижење температуре 

мржњења раствора 

• Повишење температуре 

кључања раствора  

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- усмену проверу 

знања 

-  писану проверу 

знања 

• израчуна осмотски притисак 

• израчуна повишење температуре кључања 

и снижење температуре мржњења раствора 

Укупан број 

часова 
 

64    
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Наставни предмет: БИОЛОГИЈА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи  

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 и 1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви предмета:  
- Упознавање са појмовима конзервациона биологија и биодиверзитет; 

- Упознавање са основним чиниоцима који утичу на биодиверзитет; 

- Схватање значаја очувања биодиверзитета; 

- Упознавање са начинима очувања биодиверзитета. 

Редни 

 бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама Вредновање остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

1. 

Компоненте 

биолошког 

диверзитета 

22 

• Основне еколошке дисциплине 

• Компоненте биолошког диверзитета 

• Интерспецијски диверзитет (генетичка 

варијабилност, срединска варијабилност) 

• Наслеђивање и извори генетичке разноликости 

(мутације, комбинације и рекомбинација гена) 

• Генетичка структура популације и механизми 

одржања генетичке разноликости (Харди-

Вајнбергов закон) 

• Еволутивни фактори који мењају генетичку 

структуру популације 

Евидентирање и оцењивање 

ученика (путем усмене и писане 

провере знања, тестирања, 

практичних радова-вежбања, 

израде презентација и пројеката) 

• дефинише основне еколошке 

дисциплине 

• објасни компоненте биолошког 

диверзитета 

• анализира утицај мутације, 

комбинације и рекомбинације на 

наслеђивање и генетичку 

разноликост 

• анализира генетичку структуру 

популације и механизме генетичке 

разноликости 

• објасни утицај еволутивних 

фактора који мењају генетичку 

структуру популације (мутације, 

миграције, случајности, природну 

селекцију)  
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*Корелација са другим наставним предметима: Географија, Хемија, Математика, Спортско коњарство, Кинологија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Екологија 

јединки - 

идиоекологија 

10 

• Адаптације и природна селекција 

• Еколошка ниша 

• Специјација 

• Конвергентна и дивергентна еволуција 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евидентирање и оцењивање 

ученика (путем усмене и писане 

провере знања, тестирања, 

практичних радова-вежбања, 

израде презентација и пројеката) 

• дефинише појмове адаптације и  

природне селекције 

• анализира појам еколошке нише 

• анализира специјације 

• објасни конвергентну и 

дивергентну еволуцију 

3. 

 

Екологија 

популација 
6 

• Бројност и густина популације 

• Експоненцијални и сигмоидни раст популације 

• дефинише бројност и густину 

популације 

• анализира експоненцијални и 

сигмоидни раст популације 

4. 

Биолошке 

заједнице - 

биоценологија 

26 

• Биолошке интеракције 

• Однос предатор-плен и паразит - домаћин 

• Симбиоза 

• Диверзитет биолошких заједница 

• Интерспецијски диверзитет 

• Алфа и бета диверзитет 

• Ин ситу и ex ситу заштита генофонда 

• Конвенције које регулишу заштиту 

биодиверзитета 

• објасни биолошке интеракције 

• анализира однос предатор-плен и 

паразит-домаћин 

• објасни појам симбиозе 

• објасни диверзитет биолошких 

заједница 

• анализира интерспецијски 

диверзитет 

• анализира алфа и бета диверзитет 

• објасни ин ситу и ex ситу заштиту 

генофонда 

Укупан број часова 64   
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А. Обавезни општеобразовни предмети: ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР  (Четврти разред) 

Наставни предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Четврти 

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

96    

Недељни фонд часова: 3    

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 и 1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви предмета: 
- Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику; 

- Развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевног (стандардног) језика у усменом и писаном изражавању; 

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

- Оспособљавање за ефикасно комуницирање; 

- Оспособљавање ученика да користе стручну литературу и језичке приручнике; 

- Продубљивање и проширивање знања о српској и светској књижевности; 

- Оспособљавање за интерпретацију књижевних текстова; 

- Унапређивање књижевних знања и читалачких вештина; 

- Упознавање и проучавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у књижевности 

- Унапређивање знања о сопственој култури и културама других народа; 

-Развијање хуманистичког и књижевног образовања и васпитања на најбољим делима српске и светске културне баштине; 

-Упућивање ученика на истраживачки и критички однос према књижевности; 

- Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности; 

- Развијање трајног интересовања за нова сазнања. 

Задаци:  

- овладавање знањима о српском књижевном језику, стицање вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом 

изражавању, приликом учења, образовања и интелектуалног развоја; 

-  унапређење културе језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, са 

развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура. 

- упознавање  репрезентативних дела српске књижевне баштине и дела опште књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вредности; 

- неговање и развијање читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним књижевним делима из 

историје српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној иистраживачкој улози; 

-  развијање литерарних афинитета да би ученици пожелели да постану читаоци рафинираног естетског укуса који ће умети да на истраживачки, стваралачки и 

активан начин читају књижевна дела свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;  

- усвајање хуманистичких ставова, уверења и система вредности; 
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 - оспособљавање за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова агресивног и 

асоцијалног понашања и за развијање самосвести и личне одговорности; 

- подстицање на саосећање са ближњима и одговорност према другом- 

 

Редни 

 бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

1. 
Савремена 

поезија 
15 

• Одлике савремене поезије 

• Избор из светске лирике 20. века (Превер, Ахматова, 

Цветајева, Бродски) 

• Васко Попа: "Каленић", "Манасија", "Кора" (избор из 

циклуса Списак) 

• Миодраг Павловић: "Научите пјесан", "Реквијем" (или две 

песме по избору) 

• Десанка Максимовић: "Тражим помиловање" (избор) 

• Бранко Миљковић: "Поезију ће сви писати" 

• Стеван Раичковић: "Камена успаванка" (избор) 

• Процена остварености исхода 

Вредновање 

остварености 

исхода ће бити 

вршено кроз 

праћење 

остварености 

исхода, писану и 

умену проверу 

знања 

• наведе обележја савремене поезије 

• тумачи песничка дела износећи 

доживљаје, запажања и образложења 

о њима 

• изведе закључак о 

карактеристикама песничког језика, 

мотивима и форми у обрађеним 

песмама 

2. 

 

Савремена 

проза 
30 

• Структурни чиниоци прозног књижевноуметничког дела и 

типологија романа 

• Есеј. Исидора Секулић: "О култури", 

• Иво Андрић: "Разговор с Гојом" или "О причи и причању" 

• Приповетка. Бранко Ћопић: "Башта сљезове боје" (избор) 

• Данило Киш: "Енциклопедија мртвих" 

• Борхес: "Чекање" 

• Роман. Албер Ками: "Странац" 

• Иво Андрић: "Проклета авлија" 

• Владан Десница: "Прољећа Ивана Галеба" (одломак по 

избору као пример за роман-есеј) 

• Меша Селимовић: "Дервиш и смрт" 

• Добрица Ћосић: "Корени" 

• Добрица Ћосић: "Време смрти" (избор одломака) 

• Књижевна критика. Петар Џаџић: "О Проклетој авлији" 

• Процена остварености исхода 

Вредновање 

остварености 

исхода ће бити 

вршено кроз 

праћење 

остварености 

исхода, писану и 

умену проверу 

знања 

• именује различите прозне врсте и 

приповедне поступке 

• тумачи дело у складу са његовим 

жанровским особеностима 

• интегрише лично искуство током 

читања и тумачења дела 

• вреднује дело износећи аргументе 

3. 
Савремена 

драма 
8 

• Одлике савремене драме 

• С. Бекет: "Чекајући Годоа" 

• Душан Ковачевић: "Балкански шпијун" 

• Драмска књижевност и други медији - Б. Пекић: "Чај у пет" 

Вредновање 

остварености 

исхода ће бити 

вршено кроз 

• увиди разлику између 

традиционалне и савремене драме 

• упореди драмски књижевни текст 

са другим облицима његове 
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или А. Поповић: "Развојни пут Боре шнајдера" или Љ. 

Симовић: "Путујуће позориште Шопаловић" 

• Процена остварености исхода 

праћење 

остварености 

исхода, писану и 

умену проверу 

знања 

интерпретације 

• формулише личне утиске и 

запажања о драмском делу 

4. 
Класици светске 

књижевности 
7 

• В: Шекспир: "Хамлет" 

• Е. А. По: "Гавран" 

• Ф. M: Достојевски: "Злочин и казна" 

• Процена остварености исхода 

Вредновање 

остварености 

исхода ће бити 

вршено кроз 

праћење 

остварености 

исхода, писану и 

умену проверу 

знања 

• препозна свевременост обрађених 

тема 

• тумачи дела износећи своја 

запажања и утиске и образложења о 

њима 

5. Синтакса 8 

• Синтаксичке јединице (комуникативна реченица, 

предикатска реченица, синтагма, реч) 

• Основне реченичне и синтагматске конструкције 

• Падежни систем и његова употреба. Предлошко-падежне 

конструкције 

• Конгруенција. Синтакса глаголских облика. 

• Систем зависних реченица, 

• Систем независних реченица (обавештајне, упитне, узвичне, 

заповедне и жељне) 

• Напоредне конструкције. Појам напоредног односа. Главни 

типови напоредних конструкција (саставне, раставне, 

супротне, искључне, закључне и градационе) 

• Процена остварености исхода 

Вредновање 

остварености 

исхода ће бити 

вршено кроз 

праћење 

остварености 

исхода, писану и 

умену проверу 

знања 

• одреди синтаксичке јединице и 

њихову функцију 

• одреди типове независних и 

зависних реченица, типове синтагми 

и типове напоредних конструкција 

• разуме појам конгруенције 

• познаје систем глаголских облика 

6. Правопис 5 
• Правописни знаци 

• Општа правила интерпункције у реченици 

Вредновање 

остварености 

исхода ће бити 

вршено кроз 

праћење 

остварености 

исхода, писану и 

умену проверу 

знања 

• примени правописне знаке у складу 

са језичком нормом 

• употреби знаке интерпункције у 

складу са језичком нормом 
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*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Грађанско васпитање, Верска настава,  Социологија са правима грађана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

Култура 

изражавања 
23 

• Лексичке вежбе 

• Стилске вежбе 

• Писање есеја 

• Говорне вежбе 

• Школски писмени задаци 4x2+2 

• Административни функционални стил (писање молбе, 

жалбе, биографије) 

Вредновање 

остварености 

исхода ће бити 

вршено кроз 

праћење 

остварености 

исхода, писану и 

умену проверу 

знања 

• напише есеј поштујући структуру 

ове књижевне врсте 

• састави биографију, молбу, жалбу, 

приговор… 

• процењује вредност понуђених 

културних садржаја 

Укупан број часова   96    
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ЦИЉ  

ИСХОДИ НА 

КРАЈУ 

ЧЕТВРТОГ 

РАЗРЕДА 

Ученик ће бити у 

стању да:  

ПРЕПОРУЧЕНЕ ТЕМЕ 

ОПШТЕ И СТРУЧНЕ И 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

(80% + 20%) 

КОМУНИКАТИВНЕ 

ФУНКЦИЈЕ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

СЛУШАЊЕ 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање усменог 

говора 

• разуме суштину 

битних информација 

са радија или 

телевизије, 

презентација или 

дискусија о 

• Свакодневни живот (планови за будућност, посао и 

каријера) 

• Образовање (могућност образовања у иностранству, 

размена ученика, усавршавање у струци) 

• Друштвено уређење и политички систем у земљама чији 

се језик учи 

1. Представљање себе 

и других 

2. Поздрављање 

(састајање, растанак; 

формално, 

неформално, 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

Комуникативна настава страних 

језика подразумева поимање језика 

као средства комуникације; 

Наставни предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Четврти 

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 и 1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљ  предмета:  
Развијање сазнајних и интелектуалних способности и стицање позитивног односа према другим културама уз уважавање различитости и усвајање знања и умења 

потребних у комуникацији на страном језику у усменом и писаном облику. 

 

 

Задаци:   

-Оспособљавање да  у школској и ван школској свакодневници могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано и сходно ситуацији;  

- Продубљивање и проширивање комуникативне способности и постављање основе да страни језик функционално користе и после завршетка свог образовања 

(током студија, у будућем послу или даљем образовању); 

- Стицање  увида у језичку стварност и оспособљеност да  уоче контрасте и врше поређења у односу на сопсвену стварност; 

- Оспособљавање да се компетентно и самосвесно споразумевају са људима из других земаља, да усвајају норме вербалне и невербалне комуникације у складу са 

специфичностима језика који уче, као и да наставе, у оквиру формалног образовања и самостално, учење другог и трећег страног језика. 
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актуелним 

збивањима или о 

стварима које се 

њега тичу на 

приватном и 

професионалном 

плану, уколико се 

говори разговетно 

стандардним 

језиком 

• Културни живот (манифестације, сајмови и изложбе 

општег карактера и везане за струку) 

• Медији (утицај медија) 

• Историјске везе Србије и земаља чији се језик учи 

• Свет компјутера 

(оглашавање на различитим глобалним мрежама, 

виртуелни свет комуникације) 

СТРУЧНЕ ТЕМЕ 

• Као у првом разреду 

I. РЕЧЕНИЦА 

- Сви типови упитних реченица 

- Директна и индиректна питања 

- Индиректни говор: рецептивно и продуктивно 

а) изјаве и питања- без промене глаголског времена (глагол 

главне реченице у једном од садашњих времена) 

б) молбе, захтеви, наредбе 

в) изјаве и питања са променом глаголских времена 

- Релативне клаузе 

- Све врсте сложених реченица (временске, клаузе , клаузе, 

итд). 

II. ИМЕНИЧКА ГРУПА 

1. Члан 

- Разлике између одређеног и неодређеног члана у ширем 

контексту 

2. Именице 

- Бројиве и небројиве именице 

3. Заменички облици 

а) Заменице 

специфично по 

регионима) 

3. Идентификација и 

именовање особа, 

објеката, боја, бројева 

итд.) 

4. Давање једноставних 

упутстава и команди 

5. Изражавање молби и 

захвалности 

6. Изражавање 

извињења 

7. Изражавање потврде 

и негирање 

8. Изражавање 

допадања и 

недопадања 

9. Изражавање 

физичких сензација и 

потреба 

10. Исказивање 

просторних и 

временских односа 

11. Давање и тражење 

информација и 

обавештења 

12. Описивање и 

упоређивање лица и 

предмета 

13. Изрицање забране и 

реаговање на забрану 

14. Изражавање 

припадања и 

поседовања 

15. Скретање пажње 

16. Тражење мишљења 

и изражавање слагања 

и неслагања 

инсистира на употреби циљног 

језика у учионици у добро 

осмишљеним контекстима од 

интереса за ученике; претпоставља 

примену тзв. Теацхер талк, одн. 

прилагођавање говорне делатности 

наставника интересовањима и 

знањима ученика; инсистира на 

комуникативном аспекту употребе 

језика, одн. на значењу језичке 

поруке, а не толико на граматичној 

прецизности исказа ; претпоставља 

да се знања ученика мере прецизно 

дефинисаним релативним, а не 

толико апсолутним критеријумима 

тачности.  

Један од кључних елемената 

комуникативне наставе је и 

социјална интеракција кроз рад у 

учионици. Она се базира на 

групном или индивидуалном 

решавању проблема, потрази за 

информацијама и мање или више 

комплексним задацима. У тим 

задацима увек су јасно одређени 

контекст, процедура и циљ, чиме 

се унапређује квантитет језичког 

материјала који је неопходан услов 

за било које учење језика. 

Такозвана 

комуникативно<интерактивна 

парадигма у настави страних 

језика, између осталог, укључује и 

следеће компоненте: 

• усвајање језичког садржаја кроз 

циљано и осмишљено учествовање 

у друштвеном чину 

ЧИТАЊЕ 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

прочитаних 

текстова 

• разуме смисао 

сложенијих текстова 

шематских приказа, 

упутстава, уговора 

• разуме и користи 

обавештења из 

стручних текстова 

везаних за струку 

• разуме текстове у 

којима се износи 

лични став или 

посебно гледиште 

ГОВОР 

Оспособљавање 

ученика за кратко 

монолошко 

излагање и за 

учешће у дијалогу 

на страном језику  

• представи 

припремљену 

презентацију која се 

односи на теме 

везане за области 

личног 

интересовања, 

школско градиво 

или струку 

• говори о утисцима, 

употребљавају и 

комплексније изразе 

• даје дужи опис 

свакодневних радњи 

из свог окружења, 

описује прошле 
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активности, 

свакодневне 

обавезе, планове, 

радне задатке и 

начин организовања 

• даје релевантне 

податке са неке 

презентације или из 

дискусије везане за 

струку  

Личне заменице у функцији субјекта и објекта 

- Показне заменице 

- Односне заменице 

б) детерминатори 

- Показни детерминатори 

- Неодређени детерминатори 

- Присвојни детерминатори 

4. Придеви 

- Обновити компарацију придева 

- tоо/nоt…еnоugh/nоt аs… (аs)/…than 

5. Бројеви 

- Обновити просте и редне бројеве 

6. Кванитификатори  

III ГЛАГОЛСКА ГРУПА  

1. Глаголи 

- Обновити и утврдити сва садашња времена 

- Обновити и утврдити сва прошла времена 

- Разлика између Used tо Past Continuous   

- Обновити и утврдити све начине за изражавање 

будућности 

- Глаголи стања 

- Модални глаголи: should, must, will, may, might, 

- Пасивне конструкције - thе Present  Simple, Past Simple , 

Present Perfect (продуктивно и рецептивно), остала 

времена само рецептивно 

- wish + Past simple /wоulд 

- Have something   доnе (само рецептивно) 

2. Први и други кондиционал (рецептивно и продуктивно); 

трећи кондиционал (рецептивно) 

3. Предлози, најчешћи предлози за оријентацију у времену 

и простору. 

 

17. Тражење и давање 

дозволе 

18. Исказивање 

честитки 

19. Исказивање 

препоруке 

20. Изражавање 

хитности и 

обавезности 

21. Исказивање сумње 

и несигурности  

• поимање наставног програма као 

динамичне, заједнички 

припремљене и ажуриране листе 

задатака и активности 

• наставник је ту да омогући 

приступ и прихватање нових идеја 

• ученици се третирају као 

одговорни, креативни, активни 

учесници у друштвеном чину 

• уџбеници су само један од 

ресурса; осим њих препоручује се 

и примена других извора 

информација и дидактичких 

• материјала, поготову кад је реч о 

стручним темама  

• учионица постаје простор који је 

могуће реструктурирати из дана у 

дан 

Важан циљ у учењу страног језика 

у средњим стручним школама је 

овладавање језиком струке, и то у 

оноликој мери која је неопходна да 

се језик користи ради 

информисаности и 

оспособљености за једноставну 

комуникацију у усменом и 

писаном облику на страном језику. 

Тај сегмент наставе страног језика 

који се прогресивно увећава од 20 

до 50% током четворогодишњен 

образовања мора да буде јасно 

дефинисан и у складу са исходима 

везаним за квалификације струке. 

Неопходно је да стручна тематика 

која се обрађује на страном језику 

прати исходе појединих стручних 

ПИСАЊЕ 

Оспособљавање 

ученика за писање 

краћих текстова 

различитог 

садржаја 

• напише писмо или 

нешто дужи текст да 

би саопштио 

информацију или 

указао на лични став 

или супротстављање 

мишљења 

• напише извештај 

или протокол о 

догађају или са 

састанка 

• писмено 

конкурише за неки 

посао  

ИНТЕРАКЦИЈА 

Оспособљавање 

ученика за учешће у 

дијалогу на страном 

језику и размену 

краћих писаних 

порука 

• оствари 

комуникацију о 

основним темама, 

под условом да је у 

стању да тражи 

помоћ од 

саговорника 

• образложи и 

одбрани свој став, 

разјасни 

неспоразуме  

МЕДИЈАЦИЈА  • Препричава 

садржај текста, 

разговора, договора  
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Оспособљавање 

ученика да преводи, 

сажима и 

препричава садржај 

краћих усмених и 

писаних текстова  

предмета и буде у корелацији са 

њима. Реализација наставе језика 

струке се много више огледа у 

развијању рецептивних вештина 

него продуктивних јер је сврха 

учења страног језика, у првој 

линији, усмерена на то да се 

ученици оспособе да прате 

одређену стручну литературу у 

циљу информисања, праћења 

иновација и достигнућа у области 

струке, усавршавања и 

напредовања.  

Стога је спектар текстова који се 

препоручују велики: шематски 

прикази, упутства о примени 

апарата, инструмената или пак 

материјала, хемикалија, рецепти, 

декларације, краћи стручни 

текстови чији је садржај 

релевантан за тематске садржаје 

стручних предмета, извештаји, 

каталози, програми сајамских 

активности и сл. Веома је битно у 

раду са таквим текстовима 

одредити добру дидактичку 

подршку. Добро осмишљени 

налози упућују на то да одређене 

текстове, у зависности од тежине и 

важности информација које они 

носе, треба разумети глобално, 

селективно или пак детаљно. 

Продуктивне вештине треба 

ограничити на строго 

функционалну примену реалну за 

захтеве струке. То подразумева 

писање кратких порука, мејлова у 

МЕДИЈСКА 

ПИСМЕНОСТ 

Оспособљавање 

ученика да користе 

медије као изворе 

информација и 

развијају критичко 

мишљење у вези са 

њима 

• пореди различите 

приказе истог 

догађаја у 

различитим 

медијима  

ЗНАЊА О ЈЕЗИКУ • коректно 

употребљава 

сложеније структуре 

и процесе 

(номинализације, 

градације, 

трансформације) 

• контролише 

граматичка знања и 

исправља своје 

грешке 
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оквиру пословне комуникације 

(поруџбенице, рекламације, 

захтеви, молбе) и вођење усмене 

комуникације која омогућава 

споразумевање на основном нивоу 

било у директном контакту са 

саговорником или у телефонском 

разговору.  

  

*Корелација са другим наставним предметима/модулима:  Српски језик и књижевност, Социологија са правима грађана, Грађанско васпитање, стручни предмети 
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ЦИЉ  

ИСХОДИ НА 

КРАЈУ 

ЧЕТВРТОГ 

РАЗРЕДА 

Ученик ће бити у 

стању да:  

ПРЕПОРУЧЕНЕ ТЕМЕ 

ОПШТЕ И СТРУЧНЕ И 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

(80% + 20%) 

КОМУНИКАТИВНЕ 

ФУНКЦИЈЕ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

СЛУШАЊЕ 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање усменог 

говора 

• разуме суштину 

битних информација 

са радија или 

телевизије, 

презентација или 

дискусија о 

актуелним 

збивањима или о 

стварима које се 

• Свакодневни живот (планови за будућност, посао и 

каријера) 

• Образовање (могућност образовања у иностранству, 

размена ученика, усавршавање у струци) 

• Друштвено уређење и политички систем у земљама чији 

се језик учи 

• Културни живот (манифестације, сајмови и изложбе 

општег карактера и везане за струку) 

• Медији (утицај медија) 

1. Представљање себе 

и других 

2. Поздрављање 

(састајање, растанак; 

формално, 

неформално, 

специфично по 

регионима) 

3. Идентификација и 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

Комуникативна настава страних 

језика подразумева поимање језика 

као средства комуникације; 

инсистира на употреби циљног 

језика у учионици у добро 

Наставни предмет: РУСКИ ЈЕЗИК 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Четврти 

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 и 1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљ  предмета:  
Развијање сазнајних и интелектуалних способности и стицање позитивног односа према другим културама уз уважавање различитости и усвајање знања и умења 

потребних у комуникацији на страном језику у усменом и писаном облику. 

Задаци:   

-Оспособљавање да  у школској и ван школској свакодневници могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано и сходно ситуацији; 

- Продубљивање и проширивање комуникативне способности и постављање основе да страни језик функционално користе и после завршетка свог образовања 

(током студија, у будућем послу или даљем образовању); 

- Стицање  увида у језичку стварност и оспособљеност да  уоче контрасте и врше поређења у односу на сопсвену стварност; 

- Оспособљавање да се компетентно и самосвесно споразумевају са људима из других земаља, да усвајају норме вербалне и невербалне комуникације у складу са 

специфичностима језика који уче, као и да наставе, у оквиру формалног образовања и самостално, учење другог и трећег страног језика. 
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њега тичу на 

приватном и 

професионалном 

плану, уколико се 

говори разговетно 

стандардним 

језиком 

• Историјске везе Србије и земаља чији се језик учи 

• Свет компјутера 

(оглашавање на различитим глобалним мрежама, 

виртуелни свет комуникације) 

СТРУЧНЕ ТЕМЕ 

• Као у првом разреду 

  

Именице 

Обнављање и систематизација типова именица, обрађених 

у претходним разредима 

Заменице 

Присвојне заменице 1.,2. и 3. лица и заменица свой 

Показне заменице этот, тот 

Неодређене заменице са речцом --либо, кое 

Придеви 

Продуктивни суфикси описних придева -ист, -аст, -ат, -ив, 

-лив, -чив 

Поређење придева и прилога  

Глаголи 

Обнављање и систематизација: 

Времена 

Прошло време глагола са основом на сугласник 

Бројеви 

Слагање бројева са именицама и придевима 

Речце 

Разве, неужели, ли, хоть, даже 

СИНТАКСА 

Инфинитивне реченице (Что мне сказать тебе) 

Именски предикат (Ломоносов- знаменитый учёный) 

Исказивање одсуства, присуства (В природе имеются 

разные минералы) 

именовање особа, 

објеката, боја, бројева 

итд.) 

4. Давање једноставних 

упутстава и команди 

5. Изражавање молби и 

захвалности 

6. Изражавање 

извињења 

7. Изражавање потврде 

и негирање 

8. Изражавање 

допадања и 

недопадања 

9. Изражавање 

физичких сензација и 

потреба 

10. Исказивање 

просторних и 

временских односа 

11. Давање и тражење 

информација и 

обавештења 

12. Описивање и 

упоређивање лица и 

предмета 

13. Изрицање забране и 

реаговање на забрану 

14. Изражавање 

припадања и 

поседовања 

15. Скретање пажње 

16. Тражење мишљења 

и изражавање слагања 

и неслагања 

17. Тражење и давање 

дозволе 

18. Исказивање 

осмишљеним контекстима од 

интереса за ученике; претпоставља 

примену тзв. Теацхер талк, одн. 

прилагођавање говорне делатности 

наставника интересовањима и 

знањима ученика; инсистира на 

комуникативном аспекту употребе 

језика, одн. на значењу језичке 

поруке, а не толико на граматичној 

прецизности исказа ; претпоставља 

да се знања ученика мере прецизно 

дефинисаним релативним, а не 

толико апсолутним критеријумима 

тачности.  

Један од кључних елемената 

комуникативне наставе је и 

социјална интеракција кроз рад у 

учионици. Она се базира на 

групном или индивидуалном 

решавању проблема, потрази за 

информацијама и мање или више 

комплексним задацима. У тим 

задацима увек су јасно одређени 

контекст, процедура и циљ, чиме 

се унапређује квантитет језичког 

материјала који је неопходан услов 

за било које учење језика. 

Такозвана 

комуникативно<интерактивна 

парадигма у настави страних 

језика, између осталог, укључује и 

следеће компоненте: 

• усвајање језичког садржаја кроз 

циљано и осмишљено учествовање 

у друштвеном чину 

• поимање наставног програма као 

динамичне, заједнички 

ЧИТАЊЕ 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

прочитаних 

текстова 

• разуме смисао 

сложенијих текстова 

шематских приказа, 

упутстава, уговора 

• разуме и користи 

обавештења из 

стручних текстова 

везаних за струку 

• разуме текстове у 

којима се износи 

лични став или 

посебно гледиште 

ГОВОР 

Оспособљавање 

ученика за кратко 

монолошко 

излагање и за 

учешће у дијалогу 

на страном језику  

• представи 

припремљену 

презентацију која се 

односи на теме 

везане за области 

личног 

интересовања, 

школско градиво 

или струку 

• говори о утисцима, 

употребљавају и 

комплексније изразе 

• даје дужи опис 

свакодневних радњи 

из свог окружења, 

описује прошле 

активности, 

свакодневне 

обавезе, планове, 
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радне задатке и 

начин организовања 

• даје релевантне 

податке са неке 

презентације или из 

дискусије везане за 

струку  

Основне мерне јединице и њихове скраћенице  

 

честитки 

19. Исказивање 

препоруке 

20. Изражавање 

хитности и 

обавезности 

21. Исказивање сумње 

и несигурности  

припремљене и ажуриране листе 

задатака и активности 

• наставник је ту да омогући 

приступ и прихватање нових идеја 

• ученици се третирају као 

одговорни, креативни, активни 

учесници у друштвеном чину 

• уџбеници су само један од 

ресурса; осим њих препоручује се 

и примена других извора 

информација и дидактичких 

• материјала, поготову кад је реч о 

стручним темама  

• учионица постаје простор који је 

могуће реструктурирати из дана у 

дан 

Важан циљ у учењу страног језика 

у средњим стручним школама је 

овладавање језиком струке, и то у 

оноликој мери која је неопходна да 

се језик користи ради 

информисаности и 

оспособљености за једноставну 

комуникацију у усменом и 

писаном облику на страном језику. 

Тај сегмент наставе страног језика 

који се прогресивно увећава од 20 

до 50% током четворогодишњен 

образовања мора да буде јасно 

дефинисан и у складу са исходима 

везаним за квалификације струке. 

Неопходно је да стручна тематика 

која се обрађује на страном језику 

прати исходе појединих стручних 

предмета и буде у корелацији са 

ПИСАЊЕ 

Оспособљавање 

ученика за писање 

краћих текстова 

различитог 

садржаја 

• напише писмо или 

нешто дужи текст да 

би саопштио 

информацију или 

указао на лични став 

или супротстављање 

мишљења 

• напише извештај 

или протокол о 

догађају или са 

састанка 

• писмено 

конкурише за неки 

посао  

ИНТЕРАКЦИЈА 

Оспособљавање 

ученика за учешће у 

дијалогу на страном 

језику и размену 

краћих писаних 

порука 

• оствари 

комуникацију о 

основним темама, 

под условом да је у 

стању да тражи 

помоћ од 

саговорника 

• образложи и 

одбрани свој став, 

разјасни 

неспоразуме  

МЕДИЈАЦИЈА  

Оспособљавање 

ученика да преводи, 

сажима и 

• Препричава 

садржај текста, 

разговора, договора  
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препричава садржај 

краћих усмених и 

писаних текстова  

њима. Реализација наставе језика 

струке се много више огледа у 

развијању рецептивних вештина 

него продуктивних јер је сврха 

учења страног језика, у првој 

линији, усмерена на то да се 

ученици оспособе да прате 

одређену стручну литературу у 

циљу информисања, праћења 

иновација и достигнућа у области 

струке, усавршавања и 

напредовања.  

Стога је спектар текстова који се 

препоручују велики: шематски 

прикази, упутства о примени 

апарата, инструмената или пак 

материјала, хемикалија, рецепти, 

декларације, краћи стручни 

текстови чији је садржај 

релевантан за тематске садржаје 

стручних предмета, извештаји, 

каталози, програми сајамских 

активности и сл. Веома је битно у 

раду са таквим текстовима 

одредити добру дидактичку 

подршку. Добро осмишљени 

налози упућују на то да одређене 

текстове, у зависности од тежине и 

важности информација које они 

носе, треба разумети глобално, 

селективно или пак детаљно. 

Продуктивне вештине треба 

ограничити на строго 

функционалну примену реалну за 

захтеве струке. То подразумева 

писање кратких порука, мејлова у 

оквиру пословне комуникације 

МЕДИЈСКА 

ПИСМЕНОСТ 

Оспособљавање 

ученика да користе 

медије као изворе 

информација и 

развијају критичко 

мишљење у вези са 

њима 

• пореди различите 

приказе истог 

догађаја у 

различитим 

медијима  

ЗНАЊА О ЈЕЗИКУ • коректно 

употребљава 

сложеније структуре 

и процесе 

(номинализације, 

градације, 

трансформације) 

• контролише 

граматичка знања и 

исправља своје 

грешке 
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(поруџбенице, рекламације, 

захтеви, молбе) и вођење усмене 

комуникације која омогућава 

споразумевање на основном нивоу 

било у директном контакту са 

саговорником или у телефонском 

разговору.  

  

*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Српски језик и књижевност, Социологија са правима грађана, Грађанско васпитање,  стручни предмети 
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Наставни предмет: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, прооизводња и прерада хране 

Разред: Четврти  

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 и 1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви предмета 

Општи циљ предмета: Циљ  физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностимау повезаностима са осталим васпитно - 

образовним подручјима допринесе интегралном развоју личности ученика (конгитивном, 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 развојаи утицање на правилно држање тела (превенција);развој и усавршавање моторичкоих способности и 

теоријских знања неопходних самостални рад на њима;стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово усвајање; проширивање 

и продубљавање интересовања који су ученици стекли у основној школи и потпуније сагледавање спортске гране за коју показују посебан интерес; усвајање 

знања ради разумевањазначаја 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. 

Редни 

 бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

1. 

 

• Здравствена 

култура и физичка 

активност, као 

основа за 

реализовање 

постављених циљева 

и исхода 

10 

• Вежбе обликовања (јачања, лабављење и 

растезање); 

• Вежбе из корективне гимнастике; 

• Провера стања моторичких и функционалних 

способности; 

Праћење напретка ученика 

у физичком васпитању се 

обавља сукцесивно у току 

читаве школске године, на 

основу методологије 

праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичком васпитању - 

стандарди за оцењивање 

физичких способности 

ученика и постигнућа у 

спортским играма 

• 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; 
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2. 

 

• Развој моторичких 

и функционалних 

способности човека, 

као основа за 

реализовање 

постављених циљева 

и исхода 

12 

• Вежбе снаге без и са малим теговима (до 4 кг.); 

• Трчање на 60 м и 100 м; 

• Трчање на 800 м ученице и 1000 м ученици; 

• Вежбе растезања (број понављања и издржај у 

крајњем положају), 

• Полигони спретности и окретности и спортске 

игре; 

• Аеробик; 

Праћење напретка ученика 

у физичком васпитању се 

обавља сукцесивно у току 

читаве школске године, на 

основу методологије 

праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичком васпитању - 

стандарди за оцењивање 

физичких способности 

ученика и постигнућа у 

спортским играма 

• 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; 

3. 

• Усвајање знања, 

умења и вештина из 

спортских грана и 

дисциплина као 

основа за 

реализовање 

постављених циљева 

и исхода 

Програм по избору 

ученика:  

• Ритмичка 

гимнастика и 

народни плесови 

12  

Праћење напретка ученика 

у физичком васпитању се 

обавља сукцесивно у току 

читаве школске године, на 

основу методологије 

праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичком васпитању - 

стандарди за оцењивање 

физичких способности 

ученика и постигнућа у 

спортским играма 

• 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 

• 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; 

• Жели да се бави физичким, 

односно спортским активностима, 

пошто сагледава (детектује) 

позитивне карактеристике физичке 

и спортске активности - њихове 
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позитивне утицаје на здравље, 

дружење и добро расположење; 

• Сагледа негативне утицаје 

савременог начина живота 

(пушење, дрога, насиље, 

деликвентно понашање) и буде 

свестан да је физичким, односно 

спортским активностима могуће 

предупредити негативне утицаје; 

4. 
• Спортска игра (по 

избору) 
30 

• СПОРТСКА ИГРА (по избору) 

- Понављање и учвршћивање раније обучаваних 

елемената игре. 

- Даље проширивање и продубљавање техничко-

тактичке припремљености ученика у складу са 

изборним програмом за дату игру. 

Праћење напретка ученика 

у физичком васпитању се 

обавља сукцесивно у току 

читаве школске године, на 

основу методологије 

праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичком васпитању - 

стандарди за оцењивање 

физичких способности 

ученика и постигнућа у 

спортским играма 

• Комуницира путем физичких 

односно спортских активности са 

својим друговима и ужива у 

дружењу и контактима; 

• Доводи у везу свакодневни живот 

и способност за учење и практичан 

рад са физичким, односно 

спортским активностима и 

правилном исхраном; 

• самостално бира физичку, 

односно спортску активност и 

изводи је у окружењу у коме живи 

• Објасни да покрет и кретање, без 

обзира на то којој врсти физичке, 

односно спортске активности 

припада, има своју естетску 

компоненту (лепота извођења, 

лепота доживљаја); 

• Ужива у извођењу покрета и 

кретања; 

• Наводи основне олимпијске 

принципе и примењује их на 

школским спортским такмичењима 

и у слободном времену; 

• Препозна нетолерантно 

понашање својих другова и реагује 

на њега, шири дух пријатељства, 

буде истрајан је у својим 

активностима. 

• Се правилно односи према 
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окружењу у којем вежба, рекреира 

се и бави се спортом, што преноси 

у свакодневни живот 

• Учествује на школском 

такмичењу и у систему школских 

спортских такмичења 

 

• Рукомет 

 

РУКОМЕТ 
- Увежбавати основне техничке елементе који су 

предвиђени програмским саџајима за основну 

школу. 

- Покривање и откривање играча, одузимање 

лопте, ометање противника. Општи принципи 

постављања играча у одбрани и нападу. Напад са 

једним и два играча и напад против зонске 

одбране. Зонска одбрана и напад "човек на 

човека". Уигравање кроз тренажни процес. 

- Правила игре. 

- Учествовање на разредним, школским и 

међусколским такмичењима.  

  

 

• Фудбал 

 

ФУДБАЛ 
- Увежбавати основне техничке елементе који су 

предвиђени програмским саџајима за основну 

школу. 

- Покривање и откривање играча, одузимање 

лопте и ометање противника. Општи принципи 

постављања играча у нападу и одбрани. Разне 

варијанте напада и одбране. Уигравање кроз 

тренажни процес. 

- Правила малог фудбала. 

Учествовање на разним школским и 

међушколским такмичењима.  

 

• Кошарка 

 

КОШАРКА 
- Увежбавати основне техничке елементе који су 

предвиђени програмским саџајима за основну 

школу 

- Техника кошарке. Шутирање на кош из места и 

кретања, шут са једном или обема рукама, са 

разних одстојања од коша. Постављање и кретање 
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играча у нападу и одбрани. Одбрана "зоном" и 

"човек на човека". Напад против ових врста 

одбрана. Контранапад у разним варијантама и 

принцип блока. 

- Правила игре и суђење. 

- Учествовање на разредним и школским 

такмичењима.  

 

• Одбојка 

 

ОДБОЈКА 
- Увежбавати основне техничке елементе који су 

предвиђени програмским саџајима за основну 

школу 

- Техника одбојке. Игра са повученим и 

истуреним центром. Смечирање и његова 

блокада. Уигравање кроз тренажни процес. 

- Правила игре и суђења. 

- Учествовање на одељенским, разредним и 

међушколским такмичењима.  

  

 

• Пливање 

 

ПЛИВАЊЕ 
- Упознавање и примена основних сигурносних 

мера у пливању; 

- Усвајање две технике пливања (по склоностима 

и избору ученика). Вежбање ради постизања 

бољих резултата. Скок на старту и окрети. 

- Учествовање на одељенским , разредним и 

међушколским такмичењима.  

 

• Борилачке вештине 

 

БОРИЛАЧКЕ ВЕШТИНЕ 
- Избор борилачке вештине која се изучава на 

матичним факултетима спорта и физичког 

васпитања, и која је у програму Школских 

спортских такмичења. Наставник у складу са 

могућностима школе и интересовањима ученика 

предлаже наставни програм.  

 

• Клизање, скијање  

 

КЛИЗАЊЕ И СКИЈАЊЕ  
- Програмски задаци из клизања и скијања 

обухватају савладавање основне технике и 

упознавање са правилима такмичења. Наставник 

предлаже наставни програм, који се заснива на 

програму клизања и предмета скијање на 
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Корелација са другим предметима  

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

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

предмета и професори физичког васпитања дефинишу могуће професионалне поремећаје, на основу чега се програмирају се посебни садржаји, којима се 

обезбеђује превенција.  

• Биологија, Физика, Екологија, Хемија,  Ликовна култура , Музичка култура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

матичним факултетима  

Укупан број часова 64   
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Наставни предмет: МАТЕМАТИКА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Четврти 

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељнифондчасова: 2    

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 и 1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви:  
-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; 

-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. 

 

Редни 

 бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. Функције 16 

•Функције. Основне особине реалних функција 

реалне промењиве 

• Сложена функција 

• Инверзна функција 

• Преглед елементарних функција (линеарна, 

степена, експоненцијална, логаритамска, 

тригонометријска) 

• Гранична вредност функције. Особине 

• Број е. Важни лимеси 

• Непрекидност функције 

•Асимптоте функција. Хоризонтална асимптота 

• Вертикална асимптота 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- усмену проверу 

знања 

- писмену провера 

знања 

-  тестове знања 

• дефинише појам функције и врсте функција (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 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 442 
 

• Коса асимптота • наброји важне лимесе 

• одреди асимптоте дате 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 графике једноставних 

функција 

2. Извод функције 18 

• Проблем тангенте и брзине 

• Дефиниција извода функције 

• Правила диференцирања (извод збира, 

производа и количника функција) 

• Извод сложене функције 

• Таблица извода неких елементарних функција 

• Испитивање екстремних вредности и 

монотоности функција помоћу извода 

• Испитивање и цртање графика функција 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- усмену проверу 

знања 

- .писмену провера 

знања 

- тестове знања 

3. Комбинаторика 8 

• Комбинаторика. Правило збира и правило 

производа 

• Пермутације (без понављања) 

• Варијације 

• Комбинације 

• Биномни коефицијенти 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- усмену проверу 

знања 

- .писмену провера 

знања 

- тестове знања 

• примени правило збира и правило производа 

• одреди број пермутација датога скупа 

• одреди број варијација датога скупа 

• одреди број комбинација датога скупа 

• напише пермутације (варијације, комбинације) 

датога скупа од највише четири члана 

• одреди к-ти биномни коефицијент у развоју 

бинома на н-ти степен 

4. 
Вероватноћа и 

статистика 
14 

• Случајни догађаји. Простор елементарних 

догађаја 

• Различите дефиниције вероватноће 

• Условна вероватноћа 

• Случајне променљиве. Дискретне случајне 

променљиве и биномна расподела 

• Нумеричке карактеристике случајних 

променљивих (математичко очекивање, 

дисперзија, медијана, мод) 

• Статистика. Основни појмови 

• Формирање статистичких табела и графичко 

приказивање података 

• Карактеристике емпиријске расподеле 

(аритмеричка средина узорка, медијана узорка, 

мод узорка, дисперзија узорка) 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- усмену проверу 

знања 

- .писмену провера 

знања 

- тестове знања 

• 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 Б 

• 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 
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*Корелација са другим наставним предметима: Физика, Хемија  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да графички прикаже податке 

• израчуна одређене карактеристике случајног 

узорка (аритмеричку средину узорка, медијану 

узорка, мод узорка и дисперзију узорка) 

5. 
Писмени задаци 

са исправкама 
8 

Писмени задаци 

Исправак писменог задатка 
Индивидуални рад 

 

Укупан број часова           

68 
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Наставни предмет: СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА  ГРАЂАНА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Четврти 

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: 

 

Теоријска настаава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 и 1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви предмета :   

-Упознавање са функционисањем, структуром и организацијом друштва; 

- 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;  

- Упознавање са Уставом Републике Србије, његовим историјским претечама и правосудним системом Републике Србије; 

- Богаћење знања о људским правима и слободама и о улози појединца у друштвеном и политичком животу;  

-Развијање знања о културним тековинама; 

- Оспособљавање за живот у друштву изложеном сталним променама и изазовима које доноси развој савременог друштва; 

-Стицање знања о хоризонталној и вертикалној покретљивости друштва. 

Задаци: 

- Ученик ће схватити структуру и организацију друштва;  

- знати да: објасни улогу друштвених група с посебним освртом на брак и породицу; знати да објасни друштвену поделу рада; знати да објасни узроке 

друштвеног раслојавања; знати да наведе друштвене усанове и организације и да направи разлику између њих; знати да разликује особености сеоског и градског 

становништва; знати да опише улогу политике у друштву; објасни појам развој и облике суверености и демократије; разликује законодавну, извршну и судску 

властразликује удружења грађана и политичке партије; препозна идеолошке разлике партија и поделу на левицу, десницу и центар; схвати избворни поступак и 

конституисање скупштине и владе; да разликује државне органе власти;  разликује аутномију и локалну самоуправу;  разуме функционисање локалне самоуправе;  

схвати значај устава као највишег правног акта; разликује устав од закона;  направи преглед уставности у Србији; уочи значај владавине права и правне државе; 

основне одредбе устава РС; схвати функционисање правосудног система РС; схвати људска права и слободе и свој положај у друштва; на који начин се штите 

права и слободе грађана; 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; идентификује друштвене промене; основне карактеристике хиризонталне и вертикалне покретљивости; препозна друштвени развој;  формира став према 

савременим тенденцијама у развоју глобалног друштва. 

Редни 

 бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по 

темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. 
Структура и 

организација 
12 

• Појам и елементи друштва 

• Друштвене групе 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• схвати структуру и организацију друштва 

• објасни улогу друштвених група с посебним освртом 
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друштва • Брак и породица 

• Друштвена подела рада 

• Друштвено раслојавање 

•Друштвене установе и 

организације 

• Насеља и становништво 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

- тестове практичних 

вештина 

на брак и породицу 

• схвати друштвену поделу рада 

• објасни узроке друштвеног раслојавања 

• наведе друштвене установе и друштвене организације 

и направи разлику између њих 

• разликује особености сеоског и градског 

становништва 

 

2. 
Држава и политика 18 

• Сувереност 

• Појам и развој демократије 

• Политика - вештина 

управљања друштвом 

• Конститутивни елементи 

државе 

• Државни симболи 

• Подела власти 

• Организације грађана 

• Политичке партије 

• Избори 

• Скупштина 

• Државни органи власти 

• Аутономија 

• Локална самоуправа 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

- тестове практичних 

вештина 

• објасни појам, развој и облике суверености и 

демократије 

• опише улогу политике у друштву 

• зна државне симболе и елементе државности 

• разликује законодавну, извршну и судску власт 

• разликује удружења грађана и политичке партије 

• препозна идеолошке разлике партија и поделу на 

левицу, десницу и центар 

• схвати изборни поступак и конституисање скупштине 

и владе 

• разликује државне органе власти 

• разликује аутономију и локалну самоуправу 

• разуме функционисање локалне самоуправе 

3. 

 

Устав и правна 

држава 
11 

• Значење појма устав 

• Историјски развој уставности 

• Врсте устава 

• Уставност и законитост 

• Владавина права - правна 

држава 

• Устав Републике Србије 

• Правосудни систем Републике 

Србије (судова и тужилаштава) 

• Мрежа судова у Републици 

Србији 

- Врховни касациони суд 

- Виши суд 

- Апелациони суд 

- Основни суд 

• Судски поступци 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

- тестове практичних 

вештина 

• схвати значај устава као највишег правног акта 

• разликује устав од закона 

• направи преглед развоја уставности у Србији 

• разликује уставност и законитост 

• уочи значај владавине права и правне државе 

• зна основне одредбе Устава Републике Србије 

• схвати функционисање правосудног система 

Републике Србије 

• разликује врсте судских поступака 
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*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Историја 

 

 

 

4. 
Људска права и 

слободе 
6 

• Појам грађанина и његове 

обавезе и права 

• Лична права и слободе 

грађана 

• Политичка права и слободе 

грађана 

• Економска права и слободе 

грађана 

• Породично право 

• Остала права и слободе 

грађана 

• Заштита права и слобода 

грађана 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

- тестове практичних 

вештина 

• схвати људска права и слободе и свој положај у 

друштву 

• зна на који начин се штите права и слободе грађана 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Култура и друштво 12 

• Појам културе и цивилизације 

• Религија 

• Настанак религијског 

мишљења 

• Монотеистичке религије 

• Хришћанство 

• Обичај и морал 

• Уметност 

• Масовна култура 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

- тестове практичних 

вештина 

• уочи разлику и сличности између културе и 

цивилизације 

• схвати настанак религије и религиског мишљења 

• идентификује монотеистичке религије и објасни 

специфичности хришћанства 

• разликује обичај и морал 

• схвати разлику између уметности, масовне културе, 

подкултуре, шунда и кича 

6. 

Друштвене 

промене и развој 

друштва 

5 

Појам и врсте друштвених 

промена 

Друштвена покретљивост 

Друштвени развој 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

- тестове практичних 

вештина 

• идентификује друштвене промене 

• зна основне карактеристике хоризонталне и 

вертикалне покретљивости 

• препозна друштвени развој 

• формира став према савременим тенденцијама у 

развоју глобалног друштва 

   
  

 

Укупан број часова 64 
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Б. Обавезни стручни предмети ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР (Четврти разред) 

Наставни предмет: БОЛЕСТИ ЖИВОТИЊА 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Четврти 

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

96 64 96 30 

Недељни фонд часова: 3 2 3  

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 I 5/2017) 

Циљеви предмета: 

- Стицање знања о етиологији, патогенези, дијагностици, терапији и профилакси заразних и незаразних обољења говеда, оваца, коза, свиња, коња, живине, паса и 

мачака; 

- Стицање знања и вештина за правилан прилаз, фиксирање и припрему животиња за клинички преглед; 

- Стицање вештина за самостално извођење неопходних мануелних и инструменталних процедура у дијагностици и терапији животиња.  

Задаци: 

- Оспособљавање ученика за уочавање здравственог стања животиња 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима 

ИСХОДИ 

По завршетку теме 

ученик ће бити у стању 

да: 

Вредновање остварености исхода 

1. 

 

Болести 

преживара 

238 

Теорија (48 часова) 

• Болести органа дигестивног тракта: 

- Запаљење усне слузокоже 

- Зачепљење једњака 

- Индигестије 

- Надун  

- Страна тела у преџелуцима  

- Запаљење перитонеума 

• Болести органа респираторног система: 

- Инфективно запаљење слузокоже, носа и душника 

- Запаљење плућа  

- Запаљење плућне марамице  

• Болести органа кардиоваскуларног система:  

- Трауматско запаљење срчане кесе  

• препозна и лечи 

најважније болести 

појединих органа и 

система органа код 

говеда, оваца и коза 

• препозна и лечи 

најважније заразне и 

паразитске болести 

говеда, оваца и коза 

• примени програм 

превентивних мера у 

здравственој заштити 

говеда, оваца и коза 

 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

- праћење остварености исхода 

- тестове знања 

- тестове практичних вештина 

- дневник практичног рада 
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- Анемије сисанчади  

- Леукемије 

• Болести органа урогениталног тракта:  

- Запаљење бубрега 

- Запаљење мокраћне бешике 

- Везикална хематурија говеда 

• Болести вимена: 

- Запаљење вимена 

- Едем вимена 

• Грешке у исхрани и болести метаболизма:  

- Асептични пододерматитис 

- Кетоза 

- Пуерперална пареза  

• Болести коже: 

- Запаљење коже 

- Екцем 

• Дерматомикозе: 

- Трихофитија и  

- Стрептотрихоза  

- Дехидрација  

• Болести новорођенчади:  

-  Бели пролив телади  

-  Запаљење пупка  

• Болести оваца:  

-  Ентеротоксемија  

-  Брадстот  

-  Заразна шепавост 

-  Ценуроза 

 

 

Вежбе (64 часа) и настава у блоку (30 часова) 

• Сондирање 

• Катетеризација мокраћне бешике  

• Троакирање  

• Клизме 

• Вештачка исхрана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• одабере сонду и 

изврши сондирање у 

терапијске и 

дијагностичке сврхе 

• изведе катетеризацију 

мокраћне бешике и 

узме узорак мокраће за 

дијагностичко 
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Практична настава (96 часова) 

• Практичан рад у ветеринарској амбуланти уз 

ветеринара и обрада појединих клиничких случајева: 

пријем пацијената, узимање анамнезе, клинички преглед 

и спровођење терапије 

испитивање 

• одабере и примени 

клизме у терапијске 

сврхе  

• примени начине 

вештачке исхране код 

различитих 

животињских врста 

 

• 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 

Теорија (24 часа) 

• Запаљење плућа 

• Анемија прасади 

• Едемска болест свиња 

• Микотоксикозе 

• Црвени ветар 

• Свињска куга 

• Плеуро-пнеумониа свиња 

• препозна и лечи 

најважније болести 

појединих органа и 

система органа 

• препозна и лечи 

најважније заразне и 

паразитске болести 

свиња 

• примени програм 

превентивних мера у 

свињарству 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

- праћење остварености исхода 

- тестове знања 

- тестове практичних вештина 

- дневник практичног рада 

 

3. 

Болести паса 

и мачака 
24 

Теорија (24 часа) 

• Запаљење желуца 

• Запаљење крајника  

• Диареја 

• Запаљење плућа  

• Запаљење плућне марамице 

• Штенећак 

• Заразно запаљење јетре  

• препозна и лечи 

најважније болести 

појединих органа и 

система органа 

• препозна и лечи 

најважније заразне и 

паразитске болести 

паса и мачака 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

- праћење остварености исхода 

- тестове знања 

- тестове практичних вештина 

- дневник практичног рада 
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• Демодикоза  

• Парвовирусне инфекције 

• Отитис 

• објасни основне 

принципе неге и 

интензивне терапије 

паса и мачака 

• примени програм 

превентивних мера код 

паса и мачака 

Укупан број часова 286    

*Корелација са другим наставним предметима/модулима:Анатомија и физиологија, Сточарство са исхраном, Фармакологија, Епизоотиологија, Професионална 

пракса 
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Наставни предмет: ОСНОВИ ХИРУРГИЈЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Четврти 

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64 96 96 30 

Недељни фонд часова: 2 3 3  

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и  5/2017) 

Циљеви предмета:  

- Стицање знања о поступцима асепсе и антисепсе у хирургији; 

 - Стицање знања о симптомима отворених и покривених повреда. 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр.  

часова 

Препоручени садржаји по модулима ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Вредновање остварености 

исхода 

 

1. 

 

Асепса, 

антисепса и 

повреде 

254 

Теорија (32 часа) 

• Асепса 

• Антисепса 

• Ране 

• Инфекције ране 

• Покривене повреде 

• Опекотине 

  

 

 

 

 

 

 

 

Вежбе (96 часова) и настава у блоку (30 

часова) 

• Асепса 

• Стерилизација и одабир хируршких 

инструмената 

• Дезинфекција 

• 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 

• обезбеди антисептичке услове за извођење 

разних интервенција 

• одабере и примени антисептичка средства 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

- тестове практичних 

вештина 

- дневник практичног рада 
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*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Анатомија и физиологија, Хигијена и нега животиња, Патологија, Епизоотиологија, Фармакологија 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Антисепса 

• Антисептици 

• Припрема операционог поља 

 

 

Практична настава (96 часова) 

• Заустављање крварења 

• Имобилизација 

• Примарна обрада ране 

• Завијање 

 

• изведе шишање, чишћење и дезинфекцију 

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 

Теорија (32 часова) 

• Припрема за извођење хируршких захвата 

• Општа и локална анестезија 

• Захвати везани за негу 

• Терапеутски поступци 

 

• 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 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

- тестове практичних 

вештина 

- дневник практичног рада 

Укупан број часова 286    
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Наставни предмет: ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Четврти 

Образовни профил: Ветринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

 64   

Недељни фонд часова:  2   

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и  5/2017) 

Циљеви предмета:  

- Развијање пословних предузетничких знања, вештина и понаша; 

- Развијање предузетничких вредности и способности дасе препознају предузетничке могућности у локалнојсрединии делује у складу с тим; 

- Развијање пословног и предузетничког начина размишљања; 

- Развијање свести о сопственим знањима и способностима, и даљој професионалној орјентацији;  

- Оспособљавање за активно тражење посла; 

- Оспособљавање за израду једноставног плана пословања мале фирме; 

- Мултидисциплинарни приступ и орјентација на праксу; 

- Развијање основе за континуирано учење; 

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

Задаци: 

- оспособљавање да уз стручну помоћ наставника изради све сегменте пословног плана; 

- оспособљавање да стечене вештине и знања примени у оквиру тима/индивидуално и на презентацији пословног плана, 

- оспособљавање да самостално сачини/попуни пословну документацију; 

- оспособљавање да добрим делом касније и у пракси своја знања конкретно примени. 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по 

модулима 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Вредновање остварености исхода 

1.  

 

Предузетништво 

и предузетник 

 

6 

Појам, развој и значај 

предузетништва 

Профил и карактеристике 

успешног предузетника 

Мотиви предузетника 

Технике и критеријуми за 

утврђивање предузетничких 

предиспозиција 

Наведе адекватне примере предузетништва из 

локалног окружења 

Наведе карактеристике успешног предузетника 

Објасни значај мотивационих фактора у 

предузетништву 

Доведе у однос појмове: иновативност, 

предузимљивост и предузетништво 

Препозна различите начине отпочињања посла у 

локалној заје-дници 

 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

-  активност ученика на часу 

-  редовност и прегледност радне 

свеске 

- . домаће задатке 

-  тестове знања 

-  израду практичних радова 

(маркетинг, организационо-

производни и финансијски план) 
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-  израду коначне верзије бизнис 

плана 

-. презентацију 

 

2.  

Развијање и 

процена 

пословних идеја, 

маркетинг план 

16 

• Трагање за пословним идејама; 

• Процена пословних 

могућности за нови пословни 

подухват; 

• swot анализа; 

• Структура бизнис плана и 

маркетинг плана као његовог 

дела; 

• Елементи маркетинг микса 

(5П) - (производ/услуга, цена, 

канали дистрибуције, 

промоција, личност); 

• Рад на терену-истраживање 

тржишта; 

• Презентација маркетинг плана 

за одабрану бизнис идеју. 

Примени креативне технике избора, селекције и 

вредновања посло-вних идеја 

Препозна садржај и значај бизнис плана 

Истражи међусобно деловање фактора који утичу на 

тржиште 

Прикупи и анализира информације о тржишту и 

развија индивидуалну маркетинг стратегију 

Развије самопоуздање у спровођењу теренских 

испитивања 

Самостално изради маркетинг план у припреми 

бизнис плана 

Презентује маркетинг план као део сопственог 

бизнис плана 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

-  активност ученика на часу 

-  редовност и прегледност радне 

свеске 

- . домаће задатке 

-  тестове знања 

-  израду практичних радова 

(маркетинг, организационо-

производни и финансијски план) 

-  израду коначне верзије бизнис 

плана 

- презентацију 

 

 

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

Управљање и 

организација, 

правни оквир за 

оснивање и 

функционисањед

елатности 

 

 

 

20 

Менаџмент функције 

Појам и врсте трошкова, цена 

коштања 

Инвестиције 

Преломна тачка рентабилитета 

Менаџмент производње 

управљање производним 

процесима/услугом 

Управљање људским ресурсима 

Управљање временом 

Инжењеринг вредности 

Информационе технологије у 

пословању 

Правни аспекти покретања 

бизниса 

Наведе особине успешног менаџера 

Објасни основе менаџмента услуга/производа 

Објасни на једноставном примеру појам и врсте 

трошкова, цену коштања и инвестиције 

Израчуна праг рентабилности на једноставном 

примеру 

Објасни значај производног плана и изради 

производни план 

Увиђа значај планирања и одабира људских ресурса 

Објасни значај информационих технологија з 

асавремено пословање 

Схвати важност непрекидног иновирања 

производа/услуга 

Изабере најповољнију организациону и правну 

форму привредне активности 

Изради и презентује организациони план за 

сопствену бизнис идеју 

Самостално сачини или попуни основну пословну 

документацију 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

-  активност ученика на часу 

-  редовност и прегледност радне 

свеске 

- . домаће задатке 

-  тестове знања 

-  израду практичних радова 

(маркетинг, организационо-

производни и финансијски план) 

-  израду коначне верзије бизнис 

плана 

-.презентацију 
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4.  

Економија 

пословања, 

финансијски 

план 

10 

Биланс стања 

Биланс успеха 

Биланс токова готовине 

Извори финансирања 

Институције и инфраструктура 

за подршку предузетништву 

Припрема и презентација 

финансијског плана 

Састави биланс стања и успеха на најједноставнијем 

примеру 

Направи разлику између прихода и расхода; прилива 

и одлива новца 

Наведе могуће начине финансирања сопствене 

делатности 

Се информише у одговарајућим институцијама о 

свим релевантним питањима од значаја за покретање 

бизниса 

Идентификује начине за одржавање ликвидности 

Састави финансијски план за сопствену бизнис идеју 

Презентује свој финансијски план за своју бизнис 

идеју 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

-  активност ученика на часу 

-  редовност и прегледност радне 

свеске 

- . домаће задатке 

-  тестове знања 

-  израду практичних радова 

(маркетинг, организационо-

производни и финансијски план) 

-  израду коначне верзије бизнис 

плана 

-.презентацију 

 

5.  

Ученички 

пројект-

презентација 

пословног плана 

12 

Израда целовитог бизнис плана 

за сопствену бизнис идеју 

Презентација 

појединачних/групних бизнис 

планова и дискусија 

 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

-  активност ученика на часу 

-  редовност и прегледност радне 

свеске 

- . домаће задатке 

-  тестове знања 

-  израду практичних радова 

(маркетинг, организационо-

производни и финансијски план) 

-  израду коначне верзије бизнис 

плана 

-.презентацију 

Укупан број часова 64    

*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Сви стручни предмети 
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В. Изборни предмети ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР (Четврти разред) 

Наставни предмет: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Четврти 

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

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 и 1/2013 - испр.) 

Циљеви предмета:  
- Упзнавање медијске писмености; 

- Планирање каријере и улазак у свет рада; 

Задаци: 

- Размена досадашњих искустава са часова Грађанског васпитања; 

- Упознавање медијске манипулације и планирање каријере. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр.  

часова 
Садржаји 

Начин провере 

остварености образовних 

стандарда, исхода, 

циљева учења 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. Свет информација 16 

• Користи прилоге и радне материјале 

који се налазе у приручнику и 

осмишљени су за сваку радионицу 

• Анализира Закона о слободном 

приступу информација 

• Анализира образац и процедуру 

подношења захтева за добијање 

информације од јавног значаја 

• Подноси захтев за добијање 

информације од јавног значаја 

надлежној служби одабраног проблема 

• Анализира фотографије, видео 

материјале, новинске текстове, видео 

материјале и препознаје примере 

медијске манипулације 

 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

- тестове практичних 

вештина 

• Објасни значај постојања 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 Закон о слободном приступу 

информацијама и улогу повереника 

• Објасни процедуру подношења захтева за приступ 

информацијама од јавног значаја 

• Попуни образац и тражи информацију од јавног 

значаја 

• Анализира информације које добија преко медија 

(писаних, електронских) 

• Тражи, пронађе и даје информацију 
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Корелација са другим предметима: Српски језик и књижевност, Историја, Социологија са правима грађана 

 

 

 

 

 

 

 

• Открива примере манипулације у медијима 

• Објасни значај објективности и веродостојности 

информација 

2. 

 

Свет 

професионалног 

образовања и рада 

16 

• Користи прилоге и радне материјале 

који се налазе у приручнику и 

осмишљени су за сваку радионицу 

• Проналази, анализира различите 

начине и изворе тражења информација 

значајних за даљи професионални 

развој 

• Пише личну радну биографију и 

пратећег писма према предложеном 

моделу 

• Симулира разговор послодавца и 

кандидата за посао 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

- тестове практичних 

вештина 

 

 

• Поставља циљеве личног развоја и планира свој 

развој 

• Анализира сопствене вештине, способности, 

особине значајне за даљи професионални развој 

• Активно тражи информације значајне за даљи 

професионални развој 

• Напише личну радну биографију 

• Представи своје личне карактеристике приликом 

разговора са послодавцем 

Укупан број часова 32    
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Наставни предмет: ВЕРСКА НАСТАВА 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Четврти 

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32     

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње школе  ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 6/2003, 23/2004, 9/2005 и 11/2016) 

ЦИЉЕВИ верске наставе, као изборног предмета, у оквиру средњошколског образовања и васпитања јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство 

традиционалних цркава и верских заједница које живе и делају на нашем животном простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот 

и 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. Притом упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене, историјски дате цркве или верске заједнице треба да се 

остварује у отвореном и толерантном дијалогу, уз уважавање других религијских искустава и философских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних 

искустава и достигнућа човечанства. 

ЗАДАЦИ верске наставе су 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; 

- буди потреба и 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; 

- развија и негује 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 своје властите личности и ка 

остваривању сусрета са светом, са природом и, пре и после свега, са Богом; 

- изграђује способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског стваралаштва у науци и другим 

областима; 

- изграђује свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и 

природи. 

ЦИЉ наставе православног катихизиса (веронауке) у средњем образовању и васпитању јесте да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући 

две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки (будући) живот (димензију идеалног). То значи да ученици систематски 

упознају православну веру у њеној доктинарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се излагање хришћанског виђења живота и 

постојања света обавља у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којима се настоји показати да хришћанско виђење 

(литургијско, као и подвижничко искуство Православне Цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и верско 

образовање. Све ово спроводи се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и на делатном плану, уз настојање да се доктринарне поставке 

спроведу у свим сегментима живота (однос са Богом, са светом, са другим људима и са собом). 

ЗАДАЦИ у настави православног катихизиса (веронауке) су да код ученика: 

- развије отвореност и однос према Богу као Другој и другачијој Личности у односу на нас, као и отвореност и однос према другом човеку као икони Божјој, 

личности, такође, другачијој у односу на нас, те да се између ове две релације оствари узајамно зависна веза (свест о заједници); 
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- развије способност за постављање питања о целини и најдубљем смислу постојања човека и света, људској слободи, животу у заједници, феномену смрти, 

односу са природом која нас окружује и друго, као и за одговарање на питања у светлу православне хришћанске вере и искуства Цркве; 

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

областима стваралаштва (при чему се остварује комплементарност са другим наукама); 

- помогне у одговорном обликовању заједничког живота са другим, у изналажењу равнотеже између властите личности и заједнице, у остварењу сусрета са 

светом (са људима различитих култура, религија и погледа на свет, са друштвом, са природом) и са Богом; најзад, 

- изгради уверење да је свет и све што је у њему, створен за вечност, да су сви створени да буду причасници вечног живота, те да се из те перспективе код ученика 

развије способност разумевања, преиспитивања и вредновања сопственог односа према другом човеку као непоновљивом бићу и према творевини Божјој и 

изгради спремност на покајање. 

Редн

и бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

1. 

И - УВОД  

1. Понављање кључних 

појмова обрађених у трећем 

разреду средње школе  
2 

• Специфичности наставе Православног 

катихизиса у средњој школи и 

гимназијама; 

• Рекапитулација обрађених садржаја о 

личности Господа Исуса Христа.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• 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.  

2. 

II - ЗА ЖИВОТ СВЕТА  

2. "Благословено Царство 

Оца и Сина и Светога 

Духа..." 

3. "Заблагодаримо 

Господу..." - узајамно 

даривање 

4. "Због свега и за све..." 

5. Трпеза Господња - 

конкретност заједничарења 

6. "У миру изиђимо..."  

5 

• Садржај и структура свете Литургије; 

• "Благословено Царство Оца и Сина и 

Светога Духа..."; 

• "Заблагодаримо Господу..." - узајамно 

даривање; 

• "Због свега и за све..."; 

• Трпеза Господња - конкретност 

заједничарења; 

• "У миру изиђимо...".  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да препознаје елементе 

свете Литургије; 

• моћи да препозна да је благодатно 

искуство Литургије предокушај 

Царства Божјег; 

• моћи да назре космолошки и 

есхатолошки карактер Литургије; 

• моћи да тумачи литургијску 

молитву после светог Причешћа; 

• моћи да схвати да се Причешћем 

задобија отпуштење грехова, љубав 

нелицемерна, смелост према Богу, 

усвојење Царства Божјег. 

• бити свестан да се његов живот у 

Цркви не ограничава на време 

служења свете Литургије.  



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 460 
 

3. 

III - ИСТОРИЈА И 

ЕСХАТОЛОГИЈА У 

ЦРКВИ  

7. Хришћанско схватање 

историје 

8. Црква у прогону и 

слобода хришћана  

9. Појава и развој монаштва 

10. Јединство Цркве и 

сабори 

11. Мисија светих Кирила и 

Методија 

12. Светосавље - пут који 

води у Живот 

13. Косовски завет - 

есхатолошко опредељење 

народа 

14. Светитељи нашег рода - 

благо целог света 

15. Исихазам 

16. Есхатон као узрок 

постојања Цркве и историје 

(систематизација теме)  

10 

• Хришћанско схватање историје; 

• Црква у прогону и слобода хришћана; 

• Појава и развој монаштва; 

• Јединство Цркве и сабори; 

• Мисија светих Кирила и Методија; 

• Светосавље - пут који води у Живот; 

• Косовски завет - есхатолошко 

опредељење народа; 

• Светитељи нашег рода - благо целог 

света; 

• Исихазам.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да схвати да историја има 

есхатолошко усмерење; 

• моћи да схвати разлог за гоњење 

хришћана у римском царству; 

• моћи да схвати да нема 

суштинске разлике између 

светосавског и хришћанског етоса; 

• моћи да наброји неке српске 

светитеље и да објасне како су они 

служили Богу и ближњима; 

• моћи да доведе у везу виђење 

таворске светлост са исихастичком 

праксом; 

• бити свестан могућности 

мистичког опита заједнице са 

Богом.  

4. 

IV - ХРИШЋАНСТВО У 

САВРЕМЕНОМ СВЕТУ  

17. Егоизам 

18. Проблеми биоетике 

19. Хришћански поглед на 

болести 

20. Питања личног, 

породичног и друштвеног 

морала  

21. Хришћанство и изазови 

потрошачког друштва  

22. Деликвенција и 

вршњачко насиље  

7 

• Егоизам; 

• Проблеми биоетике; 

• Хришћански поглед на болести; 

• Питања личног, породичног и 

друштвеног морала; 

• Хришћанство и изазови потрошачког 

друштва; 

• Деликвенција и вршњачко насиље;  

• Проблем теодицеје.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• постати свестан да је егоизам 

суштински проблем човековог 

друштва, јер разара заједницу; 

• моћи да критички вреднује 

проблеме савремене цивилизације 

у светлу искуства Цркве 

(савремено схватање слободе, 

љубави, другог човека); 

• моћи да промишља о разлозима 

постојања болести и како се носити 

са њима са православног 

становишта; 

• моћи да схвати да су болести 

зависности последица 
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Корелација с другим предметима / модулима: Српски језик и књижевност,  Философија , Социологија , Екологија , Биологија , Грађанско васпитање,  Историја,  

Ликовна култура,  Музичка култура 

 

 

 

23. Проблем теодицеје  неиспуњености смислом и правим 

животним садржајима;  

• бити свестан да личност ниједног 

човека не сме да буде сведена на 

предмет, ствар или број;  

• бити свестан значаја 

јединствености, вредности и 

непоновљивости сопоствене 

личности и личности других људи;  

• бити свестан да је 

деперсонализација исто што и 

десакрализација човека;  

• моћи да увиди да је лек против 

опредмећења човека - искуство 

Цркве и да личност не постоји без 

заједнице слободе и љубави;  

• да схвати да је насиље немогуће 

ако је други за мене личност.  

5. 

V - ТАЧНО ИЗЛОЖЕЊЕ 

ПРАВОСЛАВНЕ ВЕРЕ  

24. Тачно изложење 

православне вере  

1 

• Тачно изложење православне вере светог 

Јована Дамаскина.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса.  

* Укупан број часова Остали број часова предвиђен је за друге типове часа. 
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Г. Изборни стручни предмети: ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР (Четврти разред) 

Наставни предмет: ХИГИЈЕНА НАМИРНИЦА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Четврти 

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и  5/2017) 

Циљеви предмета:  
- Стицање знања о квалитету намирница животињског порекла; 

- Развијање способности примене знања у производњи, чувању, транспорту и промету намирница.  

Задаци:  

- Развијање знања о примени Прописа о хигијенско техничкој заштити у прехрамбеној индустрији 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

Вредновање остварености 

исхода 

 

1. 

 

Хигијена млека и 

млечних производа 

29 

 

• Хемијски састав млека 

• Органолептичка својства млека 

• Млечни производи 

• Јогурт 

• Кисело млеко 

• Павлака 

• Маслац 

• Сир 

• објасни хемијски састав млека 

• опише органолептичка својства млека 

• наведе микроорганизме млека 

• објасни поступке пастеризације и 

стерилизације 

• опише паковања млека 

• објасни добијање млечних производа - 

јогурта, павлаке, маслаца, сира 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

2. 

 

Хигијена меса и 

производа од меса 
29 

 

• Хемијски састав меса 

• Органолептичка својства меса 

• Производи од меса -кобасице 

• Сувомеснати производи 

• Кобасице за печење 

• Маст 

• Конзерве 

• Готовајела 

• објасни хемијски састав меса 

• опише органолептичка својства меса 

• наведе врсте меса 

• објасни поступак са месом после клања 

• наведе карактеристике прерађевина од меса 

(кобасице) 

• наведе карактеристике сувомеснатих 

производа 

• наведе карактеристике сланине 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 
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 • наведе карактеристике кобасица за печење 

• наведе карактеристике масти 

• наведе карактеристике конзерви од меса и 

готова јела 

 

3. 
Јаја 6 

• Састав јаја 

• Класирање јаја 

• објаснити хемијски састав јаја 

• опише класирање јаја 

 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

Укупан број часова 64    

*Корелација са другим наставним предметима/модулима:Анатомија и физиологија, Сточарство са исхраном, Епизоотиологија, Болести животиња 
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Наставни предмет: КИНОЛОГИЈА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Четврти 

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теорија Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и  5/2017) 

Циљеви предмета: 

- Стицање знања о начину гајења, држања и оцењивања паса;  

- Стицање знања о начину вођења евиденције и родовних књига паса. 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр.  

часова 

Препоручени садржаји по модулима ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Вредновање 

остварености исхода 

 

1. 

 

Гајење и 

репродукција 

паса 

24 

• Организација кинолошких удружења код нас и 

у свету 

• Порекло и доместикација паса 

• Екстеријер паса 

• Конституција, кондиција и темперамент паса 

• Репродукција куја 

• Одгајивање, нега и смештај штенади и паса 

• Исхрана паса 

 

• наведе делатности надлежних чланова 

кинолошких удружења 

• објасни настанак врсте паса и историјски 

значај одомаћивања 

• опише начин процењивања екстеријера 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) 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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*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Биологија, Патологија, Епизоотиологија, Хигијена и нега животиња, Болести животиња, Основи 

хирургије 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Психологија 

паса 
8 

 

 

 

• Психологија паса 

 

 

 

 

 

 

• објасни како се одражавају утицаји човека и 

средине на понашање паса 

• препозна како пас реагује на звучне и видне 

команде у дресури 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење 

остварености исхода 

-  тестове знања 

 

 

3. 
Оцењивање паса 32 

• Оцењивање екстеријера паса 

• Оцењивање за рад 

• Евиденција расних паса 

• Испитне групе 

• Родовна књига 

• Кинолошке приредбе 

• 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 

 

Укупан број часова 64    
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Наставни предмет: АГРАРНИ ТУРИЗАМ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Четврти 

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и  5/2017) 

Циљеви предмета: 
- 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. 

Задаци:  

- Влада одређеним појмовима из области туризма; 

- Објасни друштевени, политички и економски значај туризма; 

- Дефинише потребу за туризмом 

- Да опише нове форме у области туризма- хотелијерства –ресторанства; 

- Да схвати повезаност делатности у оквиру привреде; 

- Да схвати значај развоја туризма у оквиру привреде наше земље. 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Вредновање остварености 

исхода 

1. 

 

 

Одређења 

туризма 

10 

Појам и историјски развој туризма 

Дефинисање туризма 

Друштвени значај и утицај туризма 

Политички значај и утицај туризма 

Економски значаји утицај туризма 

 

Дефинише појмове: туризам,индустрија, 

слободно време, подстицајна путовања, туриста, 

пословни путник 

Познаје карактеристике туризма као привредне 

делатности 

Објасни економски, политички и друштвени 

значај и утицај туризма 

Дефинише туристичке мотиве и потребу 

Наводи функције туризма 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

 

 

2. 

Облици, врсте и 

трендови 

туризма 

11 

Облици туризма 

Врсте туризма 

Фактори креирања трендова у тури-зму 

Нове форме туристичке индустрије 

Разликује облике туризма 

Описује облике туризма  

Разликује врсте туризма  

Познаје факторе и савремене трендове у туризму  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 
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Хотелски и ресторански ланци 

Начини пословања хотелских и 

ресторанских ланаца 

Опише нове форме туристичке индустрије 

Дефинише хотелске и ресторанске ланце 

- тестове знања 

 

 

 

3. 

Туристичко 

тржиште 
6 

Појам и карактеристике туристичког 

тржишта 

Појам и карактеристике туристичке 

понуде 

Појам и карактеристике туристичке 

тражње 

Фактори понуде и тражње 

Дефинише туристичко тржиште 

Познаје карактеристике туристичког тржишта 

Дефинише туристичку тражњу 

Описује специфи-чности туристичке тражње 

Дефинише туристичку понуду 

Описује специфичности туристичке понуде 

Разликује факторе понуде и тражње 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

 

 

 

4. 

Туризам и 

прехрамбена 

индустрија 

10 

Повезаност и условљеност туризма и 

прехрамбене индустрије 

Спој хотелијерства и агроиндустријског 

комплекса производње здраве хране 

 Појам и карактеристике туристичког 

производа 

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. 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

 

 

5. 
Одређење 

угоститељства 
12 

Појам угоститељства 

Улога угоститељства у светској еко-

номији 

Улога угоститељства у привреди Србије 

Задатак и значај угоститељства 

Појам услуге у угоститељству 

Подела угоститељских услуга 

Квалитет угоститељских услуга 

Угоститељска понуда 

Угоститељска услуга 

Дефинише угоститељство 

Познаје место и улогу угоститељства у привреди  

Србије 

Познаје задатке угоститељства 

Објасни значај угоститељства 

Дефинише угоститељску услугу 

Објасни угоститељску понуду 

 

 

 

 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 
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6. 

Угоститељско 

пословне 

јединице 

13 

Угоститељске пословне јединице; 

Подела угоститељских пословних 

јединице; 

Карактеристике угоститељске пословне 

јединице; 

Категоризација УПЈ. 

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. 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

7. 

Кадрови у 

угоститељству и 

туризму 

6 

Значај и улога кадрова у угоститељству 

Структура улога кадрова у 

угоститељству 

Квалитет улога кадрова у угоститељству 

Дефинише кадрове у угоститељству и туризму 

Објасни улогу кадрова за пословни успех 

Познаје структуру запослених у угоститељству и 

туризму 

Укупан број часова 64    
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Д. Изборни општеобразовни предмети ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР (Четврти разред) 

Наставни предмет: ИЗАБРАНИ СПОРТ 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Четврти  

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 и 1/2013 - испр, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/18-др.правилник.) 

Циљ  наставе предмета – изабрани спорт јесте да ученици задовољоље своја интересовња и потребе за стицањем знања, способности за бвљање спортом као 

интегралним делом физичке културе и настојање да стечена знања примењују у животу (стварање трајне навике за бављење спортом и учешћем на такмичњеима); 

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. 

Задаци:  

Стицање теоријских знања,стицање основних и продубљивање истих,техничких и тактичких знања ,социјализација ученика и неговање етичких вредности према 

ученицима у такмичењу као и откривање талентованих ученика и њихово подстицање да се баве спортом. Ученик треба да има објективну представу о 

сопственим могућностима. Принципи вежбања траба да се прилагоде узрасту ученика. Ученици морају да знају штетне последице неправилног вежбања и да 

упознају естетске вредности спорта за који су се определили. 

 

 

 

Редни 

 бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама Вредновање остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

1. 

Предлог 

спортова који се 

понуде 

ученицима као 

избор: 

У првом реду, 

спортови који се 

у одређеном 

64 

• Програмски садржаји физичког васпитања - 

изабраног спорта чини следећа структура: 

• развијање моторичких способности ученика; 

• спортско-техничко образовање ученика 

(обучавање и усавршавање технике); 

• индивидуална и колективна тактика изабраног 

спорта; 

• теоријско образовање; 

Предметни наставници утврђују 

минималне образовне захтеве у 

складу са усвојеним програмом 

за сваки изборни спорт. Под тим 

се подразумева: 

-савладаност основне технике и 

њена примена 

-познавање и примена 

-теоријски објасни вредности 

физичких активности при 

учествовању у спортској игри 

-прикаже техничке вештине 

индивидуалне технике 

-прикаже,објасни и 

демонстрира колективну 

тактику са којом се упознао и 
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обиму обрађују 

кроз наставу 

физичког 

васпитања:  

атлетика  

гимнастика  

ритмичка 

гимнастика  

рукомет  

кошарка  

одбојка  

мали фудбал  

плес 

• правила изабраног спорта; 

• организовање унутар одељенских и 

међуодељенских такмичења.  

 

ТЕОРИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ  

• упознавање ученика вредностима изабраног 

спорта; 

• упознавање ученика са основним 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 

спорта.  

Минимални образовни захтеви:  

• Предметни наставници утврђују минималне 

образовне захтеве, у складу са усвојеним 

програмом за сваки изабрани спорт. Под тим се 

подразумева: 

• савладаност основне технике и њена примена; 

• познавање и примена елементарне тактике; 

• познавање и примена правила; 

• ангажованост и учешће ученика на такмичењима 

у изабраном спорту.  

   

  

  

   

   

   

   

  

  

 

 

 

 

елементарне тактике 

-познавање и примена правила 

-ангажованост и уешће ученика 

на такмичењу у изабраном 

спорту 

-тежиште рада у свим изабраним 

спортовима је на техници и њеној 

примени у ситуационим 

условима 

-увежбавање технике и тактике 

највише кроз игру и ситуацијама 

приближним деловима игре 

На часовима је обавезан 

индивидуалан приступ у складу 

са знањима и способностима 

ученика. При томе се прати 

напредак сваког ученика. 

Оцењивање ученика је у складу 

са обимом и квалитетом оног 

наученог садржаја који је 

одређен за сваког ученика 

(програм за почетнике и програм 

за напредније) 

Праћење напретка ученика 

обавља се сукцесивно током целе 

школске године,а на основу 

јединствене методологије која 

предвиђа следеће тематске 

целине: 

1) Стање моторичих способности 

2) Усвајање здравствено-

хигијенских навика 

3) Достигнути ниво савладаности 

моторичких знања,учења и 

навика у складу са 

индивидуалним могућностима 

4) Однос према раду 

Праћење и вредновање 

моторичких способности врши се 

учио 

-игра уз примену правила игре 

-учествује у организацији 

школских спортских такмичења 

-примењује правила фер-плеја 

-самостално упражњава 

физичку активност у слободно 

време 

- примењује знања и навике у 

циљу очувања и унапређења 

здравља 

-кроз покрет изрази своје 

емоције и развије осећај за лепо 

-објасни због чега је физичка 

активност важна и да 

самостално спроводи одређен 

програм изабране спортске 

активности 

-сагледа негативан утицај 

савременог начина живота 

(алкохол,пушење, 

дрога,насиље..) 

И буде свестан да се физичким 

активностима исти могу 

предупредити 

-изабрану спортску активност  

изводи у окружењу у којем 

живи, да путем ње комуницира 

са свјим друговима и ужива у 

дружењу. 

 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 471 
 

 

 на основу савладаности 

предвиђених програмских 

садржаја, којим се подстиче 

развој координације, гипкости, 

равнотеже, брзине, снаге и 

издржљивости 

Усвојеност здравствено-

хигијенских навика прати се на 

основу правилног држања тела, 

одржавања личне хигијене као и 

на основу усвојености и примене 

знања из области здравља 

(правилна исхрана, режим рада и 

одмора). 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 средњих школа. 

Укупан број часова         64   
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Наставни предмет: ИСТОРИЈА –ОДАБРАНЕ ТЕМЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Четврти  

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 и 1/2013 - испр, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/18-др.правилник.) 

Циљеви предмета: :   

- 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 (истраживачких вештина, критичког и креативног мишљења, 

способности изражавања и образлагања сопствених ставова, разумевања мултикултуралности, развијање толеранције и културе аргументованог дијалога). 

Задаци:  

Задаци наставе историје су да ученици стекну и прошире знања о националној и општој историји (политичкој, економској, друштвеној, културној...), да разумеју 

узроке и последице историјских догађаја, појава и процеса, и улогу истакнутих личности у развоју људског друштва; да поседују свест о повезаности појава из 

прошлости са појавама из садашњости; да разумеју да национална историја представља саставни део регионалне, европске и глобалне историје; – развијају 

истраживачки дух и критички однос према прошлости самосталном анализом различитих историјских извора и литературе и проналажењем и систематизовањем 

стечених информација; да буду оспособљени за проналажење, прикупљање и коришћење информација датих у различитим симболичким модалитетима 

(историјске карте, графикони, табеле...) и њихово повезивање са претходним историјским знањем; да буду оспособљени да препознају различита тумачења истих 

историјских догађаја; да ,повезују стечена знања и вештине са садржајима сродних наставних предмета да буду оспособљени за примену стечених знања и 

практичних вештина у свакодневном животу; да унапређују вештине неопходне за индивидуални и тимски рад (комуникативност, образлагање сопствених 

ставова, аргументовани дијалог...) да развијају одговорност, систематичност, прецизност и позитивни став према учењу; да развијају свест о квалитету стеченог 

знања и потреби сталног усавршавања. 

Редн

и 

 бр. 

Назив теме 
Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. 

Село и град 

некад и сад 

 

 

Насеља у праисторији (примери Винче и Лепенског 

Вира); Живот у античким градовима; Живот у 

средњовековним градовима и селима; Живот у 

градовима и селима у новом веку и савременом добу 

(просторно и урбано планирање, индустријске 

четврти, радничка насеља и предграђа, боемске 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

• уочи основна обележја различитих типова 

насеља од праисторије до савременог доба; 

• изведе закључак о значају настанка градова; 

• лоцира на историјској карти најзначајније 

античке, средњовековне и модерне градове у 

свету, Европи и Србији; 
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четврти, појава водовода, канализације, метроа, 

проблем загађења и складиштења отпада...); Живот у 

српским градовима и селима у 19. и 20. веку (град, 

варош, варошица, дивља насеља, оријентални и 

европски утицаји, електрификација, јавни превоз, 

типови сеоских насеља, пољопривредна оруђа, 

задруга, моба...). 

- тестове знања 

 

• опише начин живота у граду у различитим 

историјским периодима (на примеру 

Цариграда, Венеције, Фиренце, Париза, 

Лондона, Берлина, Њујорка, Москве, Санкт 

Петербурга…); 

2. 

Култура 

одевања и 

исхране некад 

и сад 

 

• Култура одевања од антике до данас (материјали, 

начин обраде и бојење, разлике у одевању код 

припадника различитих друштвених група; појава 

вештачких материјала, стилови у одевању, модне 

куће, појава модне индустрије, свакодневна и свечана 

одећа, џинс као карактеристика одевања младих у 

читавом свету; накит, фризуре, шминка, парфеми...). 

• Одевање код Срба кроз историју (материјали и 

тканине - кудеља, конопља, чоја, крзно, кожа, лан, 

свила; разлика у одевању код Срба у Хабзбуршком и 

Османском царству, као и код припадника различитих 

друштвених група; грађанско одело и европски узори 

у облачењу српског грађанског сталежа; униформе 

државних чиновника, лекара, цариника, професора 

Лицеја и гимназија у обновљеној Србији; народна 

ношња, савремени начин одевања). 

• Култура исхране од антике до данас (сакупљање и 

припремање намирница, лов и риболов, начини 

чувања хране, пиће, реконструкција могућег 

јеловника - двор, град, село; посни и мрсни циклуси; 

национална кухиња код Срба, утицаји других кухиња; 

конзумирање кафе и дувана, употреба источњачких 

зачина, понашање за столом, прибор за јело; 

кухињски апарати; ресторани "брзе хране"). 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

. 

• уочи основна обележја културе одевања од 

антике до савременог доба; 

• идентификује основна обележја културе 

одевања код Срба кроз историју; 

• наведе и упореди разлике у начину одевања 

између села и града кроз историју; 

• наведе и упореди разлике у начину одевања 

између припадника различитих друштвених 

група кроз историју; 

• препозна и разуме утицаје различитих 

култура на начин одевања код Срба кроз 

историју; 

• препозна и разуме утицаје различитих 

култура на начин исхране код Срба кроз 

историју; 

• наведе и упореди карактеристике исхране у 

различитим историјским периодима. 

3. 

Војска, оружје 

и рат некад и 

сад 

 

 

Војска, оружје и рат кроз историју (опрема, - одећа, 

обућа, оклопи, штитови, оружје, родови војске, 

опсадне справе, мегдани, појава ватреног оружја, 

увођење стајаће војске, модерне војне стратегије и 

тактике, појава униформе и војна одликовања, највеће 

војсковође...); Војска код Срба кроз историју (војска у 

средњем веку – опрема, начин борбе, срби у 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

• уочи основна обележја ратова и војне 

организације и технике од антике до 

савременог доба; 

• разуме утицај научно-технолошких 

достигнућа на промене у начину ратовања кроз 

историју; 

• уочи карактеристике развоја оружја и војне 
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османској и аустријској војсци, војска устаничке 

србије, војна организација у 19. и 20. веку у српској и 

југословенској држави, оснивање војних школа, 

српске и југословенске војне униформе и 

одликовања). 

 организације; 

• уочи основна обележја војне организације 

код Срба кроз историју; 

• наведе и упореди карактеристике ратовања у 

различитим периодима; 

• разуме улогу појединца у рату (војсковођа, 

официра, регрута, цивила); 

• аргументовано дискутује о рату и његовим 

последицама на живот људи. 

4. 

Новац и банке 

кроз историју 

 

 

Нумизматика; Новац и банке у садашњости (новац 

као мера вредности, средство плаћања и оједно од 

бележја економске самосталности државе, банка као 

предузеће које манипулише новцем, појмови – 

штедња, трезор, кредит, инфлација, 

фалсификовање...); Новац и банке у прошлости; 

Новац у србији некад и сад (историјат новца од 

средњег века, динар као званична валута, настанак и 

развој народне банке Србије). 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• уочи основне карактеристике и функције 

новца од антике до савременог доба; 

• изведе закључак о улози и значају банака 

кроз историју; 

• уочи основна обележја историјата српског 

новца и банака кроз историју; 

• примени стечено знање о новцу и банкама у 

свакодневном животу. 

5. 

Верски живот 

и обичаји кроз 

историју 

 

• Веровања у старом Египту и Месопотамији 

(загробни живот, балсамовање, хороскопи, 

астрологија, обреди и ритуални предмети...). 

• Веровања старих Грка и Римљана (пророчишта, 

загробни живот, свештеници и свештенице, 

приношење жртве боговима...). 

• Религије Далеког истока. 

• Верски живот и обичаји у средњем веку (главне 

одлике хришћанства, ислама и јудаизма; обележја 

различитих верских конфесија - сличности и разлике 

у веровањима и обичајима; обележавање верских 

празника, страхови средњовековног човека). 

• Верски живот и обичаји у новом веку и савременом 

добу (верски идентитет, сличности и разлике између 

католика, протестаната, православаца, муслимана, 

Јевреја; атеизам). 

 

 

 

 

 

 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

. 

 

 

• уочи основна обележја веровања од 

праисторије до савременог доба; 

• наведе и упореди карактеристике обичаја и 

веровања у различитим периодима; 

• идентификује сличности и разлике у 

обичајима различитих верских заједница; 

• уочи утицај веровања и обичаја на културно 

стваралаштво; 

• разуме утицај и повезаност верских 

институција и верског живота кроз историју; 

• разуме утицај и повезаност верских 

институција и верског живота код Срба кроз 

историју; 

• препозна и разуме основне одлике верског 

живота и обичаја код Срба кроз историју. 

6. 

Образовање и 

васпитање 

кроз историју 

 

• Образовање и васпитање у старом веку (Египат, 

Месопотамија, стара Грчка и Рим). 

• Образовање и васпитање у средњем веку (манастири 

 

 

 

• уочи основна обележја образовања и 

васпитања од антике до савременог доба; 

• опише развој система образовања и 
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као центри писмености и образовања; оснивање 

школа и универзитета, утицај цркве на образовање и 

васпитање...). 

• Образовање и васпитање у новом веку и савременом 

добу (појава штампарства и ширење писмености, 

улога цркве и државе - појава световног и обавезног 

образовања, школских уџбеника; положај ученика - 

награђивање и кажњавање, одевање ученика...). 

• Образовање и васпитање код Срба (манастири као 

центри писмености и образовања; значај Хиландара, 

просветитељски рад у устаничкој Србији, оснивање 

световних школа, оснивање Лицеја, Велике школе и 

Београдског универзитета; један дан у школи, 

школска слава, одевање ученика, школовање женске 

деце; стипендирање ученика). 

 

 

 

 

 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

васпитања кроз историју; 

• опише развој система образовања и 

васпитања код Срба кроз историју; 

• упореди карактеристике образовања и 

васпитања у различитим периодима; 

• изведе закључак о значају образовања и 

васпитања у животу људи; 

• препозна међусобну условљеност степена 

привредног развитка и квалитета образовања. 

7. 

Комуникације, 

путовања и 

туризам некад 

и сад 

 

• Комуникације, путовања и туризам кроз историју 

(утицај трговине и војних похода на развој 

комуникација; ходочашћа - света места, мисионари; 

значајни сајмови, развој поштанског, телеграфског, 

телефонског, железничког, аутомобилског и 

авионског саобраћаја; ауто и авио клубови, новине и 

новинарство, Интернет, откривање нових 

дестинација, гостионице и хотели, бање). 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• опише развој комуникација од праисторије до 

савременог доба; 

• наведе и упореди карактеристике 

комуникације у различитим периодима; 

• изведе закључак о значају комуникације у 

животу људи кроз историју; 

• разуме последице развоја модерних 

комуникација; 

• изведе закључак о утицају развоја 

комуникација на интеграцију сваке нације и 

друштва; 

• користи информације са историјске карте и 

повеже их са стеченим знањем о 

комуникацијама; 

• уочи утицај комуникација на приближавање 

држава, народа и њихових култура. 

8. 

Друштвени и 

породични 

живот кроз 

историју  

 

• Друштвени живот од антике до данас (игре, гозбе, 

плес уз музику, музички инструменти, позориште, 

маскирање, трубадури, властеоске гозбе: жонглери, 

путујући свирачи и забављачи; балови, позориште у 

доба Шекспира и Молијера, настанак опере, 

књижевне дружине и читалишта, концерти, биоскопи, 

игре на срећу, савремена популарна музика). 

• идентификује основна обележја друштвеног 

живота од антике до данас; 

• идентификује основна обележја породичног 

живота од антике до данас; 

• наведе основна обележја друштвеног живота 

код Срба кроз историју; 

• наведе основна обележја породичног живота 
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• Друштвени живот код Срба кроз историју (основни 

празници и њихов значај; утицај политичких прилика 

на празнике и празновања, радни и нерадни дани; 

различити облици друштвених активности на селу и у 

граду...). 

• Породични односи од антике до данас (положај 

мушкарца, жене и детета, свадбени обичаји, однос 

према старијима, породични празници, 

традиционални и модерни погледи на породицу; 

промене у односима међу половима...). 

• Породични односи код Срба кроз историју (положај 

мушкарца, жене и детета; свадбени обичаји, однос 

према старијима, породични празници - крсна 

слава...) 

код Срба кроз историју; 

• упореди карактеристике друштвеног и 

породичног живота у различитим периодима; 

• уочи сличности и разлике у начину 

обележавања празника кроз историју; 

• истакне одлике друштвеног и породичног 

живота данас у односу на раније епохе. 

9. 

Фотографија, 

филм, радио и 

телевизија 

кроз историју  

 

• Значај фотографије, филма, радија и телевизије (као 

техничких достигнућа, начина уметничког 

изражавања, средстава масовне комуникације, 

сазнавања и образовања, и као историјских извора). 

• Фотографија, филм, радио и телевизија кроз 

историју (развој - оптичка сочива, дагеротипија, 

мокра плоча, фото-апарат, филмска трака, покретне 

слике, биоскоп, радио таласи; прва филмска 

пројекција, филм као извор информација о 

догађајима; филм као масовна забава и индустрија; 

почетак ере звучног филма, појава анимираних 

филмова; појава колор филмова; филмски фестивали 

и награде; оснивање радио-станица, појава телевизије; 

превласт телевизије над другим медијима у другој 

половини XX века; примери злоупотребе 

фотографије, филма, радија и телевизије у XX веку). 

• Фотографија, филм, радио и телевизија у Србији 

некад и сад (делатност дворског фотографа Анастаса 

Јовановића, породични фото-албуми, прва филмска 

пројекција у Србији 1896, први српски филмови и 

биоскопи; почетак рада прве радио-станице - Радио 

Београда 1929, јавна демонстрација телевизије на 

сајму у Београду 1939, тајно праћење програма Радио 

Лондона за време окупације, оснивање Телевизије 

Београд 1958, кућни радио и ТВ апарати као 

• уочи основна обележја развоја фотографије, 

филма, радија и телевизије кроз историју; 

• изведе закључак о значају фотографије, 

филма, радија и телевизије у животу појединца 

и читавог друштва; 

• изведе закључак о значају фотографије, 

филма, радија и телевизије као историјских 

извора; 

• опише развој фотографије, филма, радија и 

телевизије у Србији; 

• разуме последице развоја фотографије, 

филма, радија и телевизије. 
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показатељи животног стандарда). 

10. 

Брига о телу и 

здрављу кроз 

историју  

 

• Брига о телу и здрављу од антике до данас (болести 

људи, хигијенски услови, епидемије, развој медицине, 

медицински инструменти, лекови и лековито биље, 

здравствене установе - манастирске болнице, 

санаторијуми, стационари, домови здравља, апотеке; 

начини здравствене заштите и превентиве, 

хуманитарне организације). 

• Брига о телу и здрављу код Срба (утицај животних 

услова и хигијенских прилика на појаву болести; 

најчешће болести и епидемије, народна медицина и 

надрилекарство, манастирске болнице; прве болнице 

и лекари, отварање болница у Србији у време кнеза 

Милоша, оснивање Медицинског факултета у 

Београду...). 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• уочи основна обележја развоја здравствене 

културе од антике до данас; 

• уочи основна обележја развоја здравствене 

културе код Срба кроз историју; 

• наведе и упореди различите методе лечења 

кроз историју; 

• разуме повезаност степена економског и 

културног развитка и здравствене културе; 

• разуме значај хуманитарних организација и 

њиховог деловања. 

11. 

Грбови и 

заставе некад 

и сад  

 

• Улога и значај грбова и застава (као симбола 

државе, нације, владара, војске, града, установе, 

предузећа, политичке организације, спортског 

друштва...; појава грбова у XII веку - породични 

грбови на штитовима као начин распознавања 

витезова на турнирима и у ратним походима; грбови 

на заставама, новцу, печатима, поштанским маркама, 

споменицима, шлемовима...; најчешћи хералдички 

симболи; појава првих застава - вексилум - застава 

римских царева, лабарум - застава Константина 

Великог; основни елементи застава). 

• Грбови и заставе у прошлости српског народа 

(порекло савременог српског грба и заставе, значење 

четири оцила, најчешћи хералдички симболи на 

грбовима српских нововековних и средњовековних 

држава и династија и властелинских породица - 

двоглави бели орао Немањића, Лазаревића, 

Карађорђевића, Обреновића и Петровића-Његоша, 

лав Бранковића и Петровића-Његоша, вук Балшића, 

љиљани Котроманића...). 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• уочи основна обележја развоја грбова и 

застава кроз историју; 

• уочи основна обележја развоја грбова и 

застава код Срба кроз историју; 

• изведе закључак о значају грбова и застава 

кроз историју; 

• наведе најчешће хералдичке симболе; 

• опише изглед и порекло савременог српског 

грба и заставе. 
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Свакој од четири теме које буду изабране трема посветити четвртину часова предвиђених наставним планом. 

Корелација са другим предметима: Српски језик и књижевност, Географија, Грађанско васпитање, Верска настава, Ликовна култура, Музичка култура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 

Спорт некад и 

сад 

 

 

Улога и значај спорта од антике до данас (спорт као 

део бриге о здрављу и као забава; спорт и Олимпијске 

игре од 776. године п. н. е. До Пјера де Кубертена; 

аматерски и професионални спорт); Врхунски спорт 

као инструмент у рукама владајуће буржоарске класе; 

Спорт код Срба кроз историју (народне игре, прва 

спортска друштва, соколски покрет, Оснивање 

олимпијског комитета 1910, међународна такмичења 

и успеси, спортски клубови, савремении спорт). 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• уочи основна обележја спорта од антике до 

савременог доба; 

• разуме улогу и значај спорта у људском 

друштву; 

• именује и опише спортске дисциплине 

заступљене на античким Олимпијским играма; 

• наведе и упореди карактеристике спортских 

надметања у различитим периодима; 

• опише развој спортског живота код Срба. 

Укупан број часова 
         

64   
Оквирни број часова по темама: 

• Свакој од четири теме које буду изабране треба посветити четвртину часова предвиђених наставним планом. 
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Наставни предмет: ОРГАНСКА ХЕМИЈА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Четврти 

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 и 1/2013 - испр, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/18-др.правилник.) 

Циљеви  предмета:  

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

- Развој хемијске научне писмености и способности комуникације у хемији; 

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

-  Разумевање корисности од хемијске производње у савременом друштву; 

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

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

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

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

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

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

Задаци:  

- Стицање ширих и продубљенијих  знања о структури и својствима органскихједињења;  

- Усвајање основних знања о принципима хемијске технологије и значају производа хемијске индустрије, 

- Овладавање основним знањима неопходним за разумевање и примену производа хемијске индустрије у свакодневном животу, 

- Потпуно упознавање методе хемијских истраживања;  

- Развијање  критичке и стваралачке маште и формирање правилног односа према раду; 

- Развијање способности за научну активности и умеће да самостално уче; 

-Р способности за успешно настављање образовања и изучавања других области у којима се хемија појављује. 

Редни 

 бр. 
Назив теме 

Бр . 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

1. 
Изомерија 

органских молекула 
10 

 структурна изомерија 

 функционална изомерија 

 положајна изомерија 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

• препозна различите врсте изомерије 

органских молекула 

• израчуна број изомера и представи их 
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 стереоизомерија 

 цис-транс изомерија 

 кето-енолна изомерија 

 орто, мета и пара изомерија 

- усмену проверу 

знања 

- писану проверу 

знања 

структурним формулама 

2. 

Анаеробна и 

аеробна разградња 

органских молекула 

8 

 пиролиза 

 сагоревање 

 оксидација 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- усмену проверу 

знања 

- писану проверу 

знања 

• разликује пиролизу од оксидације 

• израчуна број продуката пиролизе 

различитих алкана и да њихове називе 

• напише хемијске једначине реакција 

сагоревања различитих органских једињења 

• зна продукте оксидације алкена, алкохола, 

фенола, алдехида и кетона КМнО4, алкохола 

и алдехида К2Cr2О7, продукте оксидације 

алдоза 

3. 

 

Реакција 

супституције на 

органским 

молекулима 

10 

 механизам супституције 

 супституција алкана 

 супституција алкена 

 супституција арена 

 супституција халогеног елемента код алкил-

халогенида 

 супституција ОН групе код алкохола 

 супституција код осталих органских 

молекула 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- усмену проверу 

знања 

- писану проверу 

знања 

• дефинише супституцију 

• Представи хемијским једначинама 

супституцију на различитим органским 

молекулима 

4. 

Реакције адиције на 

органским 

молекулима 

12 

 механизам адиције 

 адиција на алкене и алкине 

 адиција на диене 

 адиција на арене 

 адиција на алдехиде и кетоне 

 адиција на хетероциклична једињења 

 адиција на остала органска  једињења 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- усмену проверу 

знања 

- писану проверу 

знања 

• дефинише адицију 

• Прикаже хемијским једначинама реакције 

адиције на различитим органским 

молекулима који садрже незасићене везе 

• примени Марковниковљево правило 

• Прикаже хемијским једначинама реакције 

1,4- адиције 

5. 

Реакције 

елиминације и 

полимеризације 

органских молекула 

12 

 реакције елиминације при којима настаје 

двострука односно трострука веза 

 реакције елиминације при којима настају 

неки полимери 

 механизам полимеризације 

 важни природни и вештачки полимери 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- усмену проверу 

знања 

- писану проверу 

знања 

• дефинише реакције елиминације (интра и 

интер молекулске) 

• дефинише реакције полимеризације 

• дефинише продукте елиминације и 

полимеризације 
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*Корелацијасадругимнаставнимпредметима: Биологија, Физика, Математика, Хигијена и нега животиња 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Киселе и базне 

особине појединих 

органских једињења 

12 

 Појам киселости 

 Киселост 1-алкина 

 Киселост алкохола 

 Киселост фенола и поређење са алкохолима 

 Киселост тиола и поређење са алкохолима 

 Киселост пирола (као изузетка) 

 Базност етара(оксонијум соли) 

 Базност амина 

 Базност пиридина 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- усмену проверу 

знања 

- писану проверу 

знања 

• напише и објасни реакције којима се 

доказује киселост Н атома код 1-алкина, 

алкохола, фенола, тиола, карбоксилних 

киселина, пирола 

• напише и објасни реакције којима се 

доказује базност појединих органских 

једињења као што су етри, амини (анилин), 

пиридин 

   
  

 

Укупан број часова 64 
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Наставни предмет: ФИЗИКА   

Подручје рада: Пољопривреда ,производња и прерада хране 

Разред: Четври  

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64  
 

 
 

Недељни фонд часова: 2    

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 и 1/2013 - испр, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/18-др.правилник.) 

Циљеви предмета:  
- Развијање функционалне писмености (природно-научна, техничка и математичка); 

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

- Развијање логичког и апстрактног мишљења; 

- Развијање свести о значају експеримента при упознавању, разумевању и проверавању физичких законитости; 

-  Стицање знања о природним ресурсима, њиховој ограничености и одрживом коришћењу; 

- Развијање правилног односа ученика према заштити, обнови и унапређењу животне средине; 

- Стицање основних сазнања о процесима и производима различитих технологија; 

-  Развијање радних навика и одговорности и способности за примену стечених знања; 

- Формирање основе за даље образовање 

Задаци:  

• Користити сва доступна наставна средства; 

• Користити мултимедијалне презентације; 

• Упућивати ученике да користе интернет и стручну литературу; 

• Подстицати ученике да раде рачунске задатке; 

• Примењивати рад у паровима и рад у мањим групама; 

• Мотивисати ученике да самостално решавају проблеме користећи истраживачки приступ научном образовању; 

• Континуирано упућивати ученике на примену физике у будућем позиву и свакодневном животу кроз примере из праксе. 

Редни 

 бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

1. 
Молекулска 

физика 
24 

• Међумолекулске силе, агрегатна стања 

• Чврста тела (структура, еластична својства, 

Хуков закон) 

• Течности (својства течности, површински 

напон, квашење, капиларне појаве, вискозност) 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

• разуме постојање везе између 

микроскопских и макроскопских својстава 

супстанције 

• објасни структуру чврстих тела и њихова 

физичка својства 
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• Притисак, запремина, температура гаса 

• Гасни процеси, једначина стања и гасни закони 

Демонстрациони огледи: 
• Демонстрација различитих врста еластичности 

• Демонстрација површинског напона течности 

Лабораторијске вежбе: 
- Одређивање коефицијента вискозности 

Стоксовом методом 

- Проверавање Бојл- Мариотовог закона 

-тестове знања • опише физичка својства течности 

(површински напон, квашење, капиларност, 

вискозност) 

• разуме једначину идеалног гасног стања и 

гасне законе 

• изведе лабораторијску вежбу, правилно и 

безбедно рукује наставним средствима, 

изврши потребне прорачуне и израчуна 

грешке при мерењу 

 

2. 
Топлотне појаве 

15 

 

• Веза између количине топлоте и промене 

температуре тела 

• Промене агрегатних стања (топљење, 

кристализација, испаравање, кондензација) 

• Латентне топлоте супстанције 

• Начини преношења топлоте. Топлотни 

проводници и изолатори 

• Очување енергијских ресурса. Класични и 

алтернативни извори енергије 

 Демонстрациони огледи: 
- Демонстрација топлотне проводљивости 

чврстих тела 

- Демонстрација преноса топлоте струјањем 

• Демонстрација преноса топлоте зрачењем 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

-тестове знања 

• разуме промене које настају у телима при 

топлотној размени 

• схвати појам латентне топлоте и промене 

агрегатних стања 

• разликује начине преноса топлоте 

• разуме значај очувања енергијских ресурса 

 

3. 

Електричне 

појаве 
18 

• Статичка расподела наелектрисања на 

проводнику (електрично поље и потенцијал) 

• Електрична својства изолатора 

• Наизменична струја. Активни и реактивни 

отпорници 

• Рад и снага једносмерне и наизменичне струје 

• Теслин трансформатор 

 Демонстрациони огледи: 
- Демонстрација расподеле потенцијала на 

наелектрисаном проводнику 

- Демонстрација промене капацитета код 

плочастог кондензатора 

- Мерење ефективне вредности електричног 

напона 

• Лабораторијска вежба: 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

-тестове знања 

• разуме статичку расподелу наелектрисања 

код металних проводника 

• разуме електрична својства изолатора 

• разуме електричну отпорност проводника, 

капацитивност кондензатора и индуктивност 

завојнице 

• схвати како настаје наизменична струја и 

знаће да разликује максималне, тренутне и 

ефективне вредности струје и напона 

• разуме шта је импеданса у колу наизменичне 

струје 

• опише карактеристике високофреквентних 

струја 

• изведе лабораторијску вежбу, правилно и 

безбедно рукује наставним средствима, 
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*Корелација са другим наставним предметима/модулима:  Сви стручни предмети у којима се примењује физика, Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провера Омовог закона у колу наизменичне 

струје 

изврши потребне прорачуне и израчуна 

грешке при мерењу 

4. Таласна оптика 13 

• Хајгенсов принцип. Интерференција светлости 

• Дифракција светлости 

• Поларизација и дисперзија светлости 

• Расејање светлости 

Демонстрациони огледи: 
- Дисперзија беле светлости на призми 

- Дифракција светлости на решетки 

 Лабораторијска вежба: 

- Одређивање константе дифракционе решетке 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

-тестове знања 

• схвати таласна својства светлости 

• опише шта је интерференција, дифракција, 

поларизација, дисперзија и расејање светлости 

• изведе лабораторијску вежбу, правилно и 

безбедно рукује наставним средствима, 

изврши потребне прорачуне и израчуна 

грешке при мерењу 

Укупан број часова    64 
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Наставни предмет: ФИЛОЗОФИЈА   

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Четврти 

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 и 1/2013 - испр, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/18-др.правилник.) 

Циљеви предмета:  

-  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, аргументисањем у корист 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 на којима се темељи европска култура 

Задаци: 

- Упознавање са смислом основних филозофских питања, историјом филозофије,најзначајнијим филозофима; 

- Указивање да се у филозофију као теоријско-мисаоној делатности ствараје водеће вредности, идеје и истина на којима се темељи европска култура; 

- Оспособљавање ученика за самастално, критичко размшљање и формирање ставова о друштвеним проблемима. 

Редни 

 бр. 
Назив теме 

Бр . 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. 
Увод у 

филозофију 
4 

• Име и појам филозофије 

• Однос филозофије према науци, 

уметности и религији 

• Филозофске дисциплине и правци 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење рада на часу 

- тестове примене знања 

• одреди појам и предмет филозофије 

• наведе филозофске дисциплине и разликује 

правце унутар дисциплина 

2. 

 

Античка и 

средњовековна 

филозофија 

24 

• Коначно и бесконачно, вечно и 

променљиво, непокретно и покретно: 

Талес, Анаксимен, Хераклит, Питагора, 

Парменид, Зенон, Емпедокле, Анаксагора 

и Демокрит 

• Етички и сазнајни релативизам: софисти 

и Сократ, 

• Сократова метода, њен филозофски 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење рада на часу 

- тестове примене знања 

• 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, коначно - бесконачно, 
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значај и одбрана Сократова 

• Сократске школе 

• Платонова теорија идеја и учење о 

држави 

• Аристотел као оснивач логике 

• Аристотелова метафизика и теорија 

узрока 

• Етичка становишта Аристотела, 

Епикура и Стоика 

• Главне теме средњовековне филозофије, 

уплив хришћанства и однос вере и знања  

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 

• упореди средњовековну и античку филозофију 

 

3. 

Модерна 

филозофија 
12 

• Промене које доноси ренесанса, 

формула "знање је моћ", нова метода и 

идоли код Френсиса Бекона. 

• Декартова метода 

• Спинозино етичко учење. 

• Лајбницова метафизика (монадологија) 

• Емпиризам Џона Лока 

• Хјумова критика метафизике и појма 

узрочности 

• Просветитељство: основне 

карактеристике, значај и носиоци 

• Кантова критика чистог ума и 

коперникански обрат у теорији сазнања 

• Кантова етика 

• Хегелова апсолутна идеја  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење рада на часу 

- тестове примене знања 

• 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 
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Корелација са другим предметима: Социологија са правима грађана, Екологија,  Грађанско васпитање, Верска настава, Логика са етиком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 
Савремена 

филозофија 
11 

• Марксова филозофија и теорија друштва 

• Ничеова критика декаденције 19. века, 

појмови воље за моћ, превредновања 

вредности и надчовека 

• Егзистенција у савременом добу, сукоб 

појединца и друштва код Кјеркегора, 

Камија и Сартра 

• Контов позитивизам и неповерење 

према метафизици, 

• Остали правци савремене филозофије 

(феноменологија, прагматизам, 

структурализам, критичка теорија и 

постмодерна)  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење рада на часу 

- тестове примене знања 

• 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 

5. 

Савремени 

филозофски 

проблеми 

6 

• Род, пол и филозофија 

• Универзалност и мултикултурализам 

• Постмодерно стање: нестанак великих 

прича, релативизација и 

индивидуализација 

• Живимо ли у постидеолошком времену? 

• Однос виртуелне реалности и 

стварности  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење рада на часу 

2. тестове примене знања 

• самостално припреми за дискусију користећи 

литературу и интернет 

• дискутује и образлаже властити став о неком 

савременом проблему 

• препознаје карактеристике савременог доба и 

препознаје чињенице које би захтевале 

филозофско објашњење 

6.  7 Радионице, филмови   

Укупан број часова        64  
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Наставни предмет: ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Четврти  

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 и 1/2013 - испр, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/18-др.правилник.) 

Циљеви предмета:  
- Развијање стваралачког и критичког мишљења, визуелног опажања, индивидуалности и самопоуздања у самосталном ликовном изражавању, радозналости и 

маштовитости; 

- Оспособљавање за изражавање 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; 

- Упознавање са значајем и улогом уметности у друштву, свакодневном животу и раду; 

- Формирање позитивног става према очувању културног идентитета, националне и светске културне баштине и навике праћења културно-уметничких садржаја 

путем штампе и електронских медија, посећивања музеја, галерија, библиотека, концерата, биоскопа, позоришта и других институција културе. 

1. Приликом израде годишњег плана, од 15 понуђених тема треба одабрати најмање 4. Минимално време за реализацију једне теме је пет часова. Наставник 

формира програм бирајући теме према: 

• циљевима предмета; 

• расположивом фонду часова; 

• години учења; 

• специфичностима профила; 

• могућностима школе; 

• специфичностима локалне заједнице; 

• предзнањима и сазнајним могућностима ученика. 

2. Теоријски садржаји и практични ликовни рад су интегрисани. 

3. Теме треба обрадити комбиновањем савремених наставних метода, уз разноврсне визуелне примере. 

4. Посебни садржаји су препоручени садржаји намењени појединим профилима и/или заинтересованим ученицима. 

5. Препоручени садржаји су садржаји који нису кључни за достизање исхода и могу да се обраде информативно: један редовни час, кроз домаћи задатак, тематску 

наставу или индивидуалне, одељенске и школске пројекте. 

6. У зависности од теме, пожељно је припремати наставу у сарадњи са наставницима општеобразовних, стручних и изборних предмета, педагогом, локалним 

уметницима и стручњацима и/или институцијама културе. 
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7. Користити стручну литературу и интернет у припремању наставе. Ради лакшег прикупљања наставног материјала, програм садржи препоручене адресе или 

линкове на интернет-странице. Међутим, треба имати у виду да се ове адресе често мењају и да је наставник упућен на континуирано ажурирање наставног 

материјала. 

8. У зависности од теме, настава се реализује у кабинету за ликовну културу (атељеу), кабинету за информатику, радионици, простору школе, библиотеци, музеју, 

галерији, атељеу уметника, локалном окружењу. 

9. Како се не би прекинула мотивација и континуитет у раду, допустити ученицима да заврше радове код куће. 

10. Подстицати ученике да одступају од рутинских поступака и стереотипије, а елементе искуства реструктурирју и стављају у нове односе, испробавају 

различита оригинална решења у самосталном ликовном изражавању и процењују свој рад и радове других. 

11.  Пожељно је на крају полугодишта и/или године организовати изложбу у локалној заједници и позвати родитеље на отварање. 

12. Препоручује се наставницима вођење електронског портфолија који садржи: основне податке о наставнику, опис успешно реализоване теме, препоручено 

време за реализацију, коришћене материјале и технике, примере радова ученика, евентуално наставни материјал (визуелне примере) и препоручену литературу 

или адресе интернет-страница. Електронски портфолио треба да буде доступан на сајту или профилу школе. Циљ објављивања портфолија је промоција рада 

наставника и размена наставних материјала, идеја и линкова. 

Редни 

 бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. 
Дигитална 

фотографија 
 

• Примена дигиталне фотографије у 

настави, свакодневном животу и будућој 

професији, дигитална фотографија као 

савремени уметнички медиј; 

• Принципи компоновања у фотографији, 

кадрирање, осветљење; 

• Етичке норме у избору мотива, обради 

фотографије и објављивању фотографија; 

• Фотографисање дигиталним 

фотоапаратом или мобилним телефоном: 

екстеријер, ентеријер, детаљ, мртва 

природа, аутопортрет; 

• Пренос фотографије на рачунар, обрада 

фотографије основним алаткама: 

опсецање, подешавање светлине, 

контраста и боје; 

• Сортирање, обележавање и чување 

фотографија на рачунару; 

• Могуће преобликовање неуспелих 

фотографија у апстрактне слике, 

позадине, колаже; 

• Самопроцена радова.  

Посебни садржаји: 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

-праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• фотографише целину и детаљ под различитим 

условима осветљења; 

• учита дигиталну фотографију на рачунар; 

• обради фотографију у одабраном рачунарском 

програму. 
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• Цртање светлом; 

• Израда електронског портфолија; 

• Рекламна фотографија; 

• Модна фотографија.  

2. 

 

Примитивна 

племенска 

уметност 

 

• Примитивна племенска уметност од 

праисторије до савременог доба; 

• Услови за настанак уметности, функције 

уметности у праисторијско доба, 

материјали; 

• Разлози за дуготрајни опстанак 

примитивне племенске уметности, 

популарност савремене племенске 

уметности, последице комерцијализације; 

• Уметност афричких племена, инуитска 

уметност, уметност индијанских племена, 

абориџанска, полинезијска... плес, 

музика, одећа, украшавање, орнаментика, 

занати; 

• Примитивна уметност као инспирација 

савременим уметницима; 

• Израда цртежа, слика, скулптура, 

употребних и украсних предмета, тотема, 

маски, скица за шминку, одећу, накит, 

фризуре.  

Посебни садржаји: 

• Креирање звука облицима из природе, 

уобличавање композиције на рачунару, 

учитавање звука у презентацију; 

• Ритуални плес: обједињавање слике, 

музике и плеса; 

• Терапија путем уметности: уметнички 

занати; 

• Истраживање: народна уметност 

Србије; 

• Израда сувенира; 

• Презентација: поређење култура 

(шминке, ношње, фризура, обуће, 

керамике, веза...).  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• наведе улогу примитивне племенске уметности 

у праисторијско и савремено доба; 

• одабере медиј, мотив и материјал за рад и 

образложи избор; 

• уради ликовни рад са одликама примитивне 

племенске уметности. 
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3. 

Цивилизације 

прошлости 
 

• Цивилизација - појам; 

• Општи приказ: географски положај, 

градови, трајање и разлог нестанка, 

веровања, положај владара, улога 

уметника и уметности; 

• Оријентациони избор споменика 

прошлости: Персеполис, Тутанкамонова 

гробница Mohenjo-daro, Sanchi (Indija), 

Qin dinastija - ratnici od terakote, Machu 

Picchu, Mesa Verde, Chichen Itza,Tikal, El 

Tajin, толтечки ратници у Тули, Ангкор, 

Петра, Нара; 

• Уметничка идеја у прошлим 

цивилизацијама, утицај веровања и 

друштвене организације на уметност; 

• Израда цртежа и скица за палате, 

храмове, стубове, орнаменте, споменике, 

рељефе, фасаде, фонтане, престоле, 

намештај, употребне и ритуалне 

предмете, дворске одежде, владарске 

симболе, вајање владарског портрета.  

Посебни садржаји: 

• Осмишљавање туристичке туре, израда 

рекламне презентације или брошуре; 

• Заштићена светска културна баштина.  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• објасни значај очувања споменика културе; 

• уради ликовни рад са карактеристикама 

одабране цивилизације; 

• дискутује о различитим решењима задатка. 

4 
Ктитори, мецене и 

колекционари 
 

• Појмови: ктитор, мецена, колекционар; 

• Велики инвеститори у уметност кроз 

историју: црква, владари, племство, 

буржоазија, држава, приватни фондови... 

улога и значај; 

• Инвестирање у различите облике 

уметности кроз историју: сакрални 

објекти, палате, споменици, ликовна 

уметност, позориште, балет, музика, 

мода, филм... музејске колекције, 

приватне збирке, мотиви за улагање у 

уметност; 

• Приказ десет значајних уметничких 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• објасни улогу и значај ктитора, мецена и 

колекционара у историји уметности; 

• формира електронску или штампану збирку 

уметничких дела; 

• образложи избор уметничких дела. 
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дела по избору наставника, уз 

образложење избора; 

• Одељенски обилазак електронских: 

музеја, галерија, културно-историјских 

споменика, фестивала; 

• Улога колекционара или инвеститора: 

прикупљање и формирање електронске 

или штампане збирке уметничких дела по 

избору ученика.  

Посебни садржаји: 

• Истраживање: значајне културно-

уметничке манифестације у Србији; 

• Истраживање: институције културе у 

Србији; 

• Терапија путем уметности: укључивање 

старије популације у уметничке 

активности.  

5. 

Уметност 

рециклирања 

 

 

• Уклањање отпада у великим градовима, 

време распадања појединих материјала, 

значај рециклирања, улога и значај 

уметности у очувању животне средине и 

смањењу сиромаштва; 

• Израда скица; 

• Преобликовање предмета и материјала 

за рециклажу: израда таписерије од 

пластичних трака, израда асамблажа, 

скулптура и инсталација, израда накита, 

торби, шешира, кутија за оловке и накит, 

посуда, лустера, стоних лампи, мозаика; 

• Оријентациони избор уметника: Daniel 

Clemmett, Nick Gentry, Robert Bradford, 

James Corbett, Subodh Gupta, Emma 

Whiteside, Michel de Broin, Hong Kyoung, 

Aurora Robson, Lucy Norman, Nek 

Chand… 

 Посебни садржаји: 

• Израда колекције одеће од материјала за 

рециклажу; 

• Грађење зидова, пултова, клупа, ограда 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• објасни значај рециклирања; 

• наведе улогу уметности у очувању животне 

средине; 

• уради ликовни рад од материјала за рециклажу; 

• образложи избор мотива и материјала. 
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и мањих објеката од пластичних флаша, 

конзерви, стиропора, гума, затварача; 

• Терапија путем уметности: материјали 

за рециклажу који су погодни за рад са 

децом и старијим особама; 

• Креирање звука предметима за 

рециклажу; 

• Видео-рад: акција чишћења околине.  

6. Уметност и наука  

• Повезаност науке и уметности; 

• Математика у уметности: симетрија, 

перспектива, модуларност, златни пресек, 

орнаментика, теселација, оригами; 

• Географија у уметности: пејзажи; 

апстрактне слике инспирисане 

сателитским снимцима и географским 

картама; 

• Биологија у уметности: уметност под 

микроскопом, илустрације, анатомски 

цртежи; 

• Хемија у уметности: производња 

пигмената и материјала, фотографије; 

• Физика у уметности: оптика, акустика, 

фотографије; 

• Историја и уметност: историјски 

догађаји у уметничким делима, 

уметничка дела као историјски извори; 

• Разговор о повезаности уметности и 

других наставних предмета и делатности; 

• Израда цртежа, скулптура, слика, 

графика, постера, инсталација, 

фотографија, видео-радова, орнамената, 

оригамија, колажа... наука, наставни 

предмет, област, лекција, дефиниција, 

формула, појам као инспирација.  

Посебни садржаји: 

• Терапија путем уметности: лечење 

бојом, звуком и покретом; 

• Тематски дан.  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• наведе примере повезаности уметности и 

науке, наставних предмета и различитих 

делатности. 
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7. 
Уметност XXI 

века 
 

• Традиционални и савремени медији у 

XXI веку; 

• Одговарајући примери уметничких 

медија, праваца и техника: 3D анимација, 

сликање песком, динамичко сликарство, 

дигитална уметност, ласерска уметност, 

генетичка уметност, нано уметност, 

интерактивна уметност, виртуелна 

уметност, акционо сликање на сцени, 

визуелни ефекти за филм; 

• Прибор: glow graffiti sprej, LED 

светлосни канапи, интерактивне табле, 

I/О четка, Филипсов прибор за дигитално 

сликање светлом; 

• Cyberfest (Киберфест, Русија), STRP 

фестивал; VIDFEST (Ванкувер); 

• Цртање, сликање, графика и вајање у 

рачунарском програму; видео-записи, 

одељенски спотови, монтажа и анимација 

у рачунарском програму; колективно 

акционо сликање на сцени; обједињавање 

ликовне уметности, филма, музике и 

плеса; израда светлосне скулптуре, слике 

или инсталације; израда звучне 

скулптуре, кинетичке скулптуре...  

Посебни садржаји: 

• Специјални (механички)ефекти у 

позоришту и визуелни ефекти за филм; 

• Звучни ефекти; 

• Електронска музика; 

• Терапија путем уметности: материјали и 

технике; 

• Експериментална архитектура, паметне 

зграде; 

• Црно позориште; плес сенки; 

• Ликовно обликовање веб странице.  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• објасни утицај технологије на уметност XXI 

века; 

• наведе пример утицаја технологије на уметност 

XXI века; 

• изрази идеје, емоције, поруке и ставове 

савременим медијима. 

8. 
Амбијент и 

простор 
 

• Утицај амбијента на расположење, 

понашање и радни учинак; 

• Одговарајући примери дизајна 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

• опише утицај амбијента на расположење, 

понашање и радни учинак; 

• преобликује елементе ентеријера; 
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школског простора, инсталација у 

ентеријеру и преобликовања елемената 

ентеријера; 

• Израда скица; 

• Преобликовање елемената ентеријера: 

осликавање и преобликовање похабаних 

столица, клупа, столова, ормана, зидова, 

прозорских оквира, стаклених површина, 

стубова; лепљење и уметање различитих 

материјала; израда витража, лустера, 

лампи, асамблажа, мозаика; 

• Обликовање простора у делу учионице 

или простору школе.  

Посебни садржаји: 

• Терапија путем уметности: психологија 

боје; 

• Биодекорација стубова и зидова или 

зелених површина; 

• Дизајн светла, обликовање простора 

светлом; 

• Декорација зидова: рад са шаблонима и 

пројектором, називи боја, механичко 

мешање боја, нијансе, психологија боје; 

• Ленд арт; 

• Амбијентална музика.  

исхода; 

- активност на часу. 

• уреди део школског простора. 

9. Стрип  

• Појмови: стрип, манга, чиби, графички 

роман; 

• Развојни пут стрипа, различите 

функције стрипа кроз историју; 

• Школе стрипа: америчка и јапанска, 

француско-белгијска, енглеска, 

италијанска - карактеристике, типични 

представници, међусобни утицаји, 

популарност школа и аутора код нас и у 

свету; 

• Фестивали стрипа, музеји, друштва; 

• Утицај стрипа на уметничке правце, 

културу и друштво; 

• Оријентациони избор аутора: Rodolphe 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• препозна уметнички цртеж у стрипу; 

• опише традиционални поступак цртања 

стрипа; 

• нацрта ликовно-графички рад. 
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Topffer, Walt Disney, Osamu Tezuka, 

Richard Outcault, Steve Ditko, Alan Moore, 

Frank Miller, Moebius, Masashi Kishimoto, 

Koji Morimoto, Hiromu Arakawa, Matsuri 

Hino, Takeshi Obata, Марко Стојановић, 

Бане Керац, Влада Весовић, Саша 

Ракезић, Алекса Гајић, Зоран Јањетов; 

• Традиционални прибор и поступак 

израде; рачунарски програми и графичке 

табле; 

• Израда табле стрипа, стрип јунака, 

корица за графички роман, израда 

одељенског фанзина; илустрација 

одломака приче, песме, филма... 

традиционалним или савременим 

техникама.  

Посебни садржаји: 

• Анимирани филм; 

• Израда сценарија за стрип, графички 

роман, рачунарску игрицу или анимирани 

филм; 

• Студија фигуре у покрету; 

• Колекција одеће, обуће или накита 

инспирисана стрипом; 

• Музика у анимираном филму.  

10. 
Знаменити српски 

уметници 
 

• Знаменити српски уметници, избор 

наставника; 

• Израда оригиналног, нетрадиционалног 

ликовног приказа живота и/или дела 

српског уметника по избору ученика: 

презентација, графичка прича, колаж, 

инсталација; комбинација текста, 

илустрација и фотографија; видео-рад, 

анимација; 

• Разговор о значају, животу и делу 

одабраних уметника.  

Посебни садржаји: 

• Израда монографије одабраног 

уметника, одељенски рад; 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• наведе неколико знаменитих српских 

уметника; 

• објасни значај одабраног уметника; 

• уради оригиналан визуелни приказ живота 

и/или дела одабраног уметника. 
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• Терапија путем уметности: 

организовање гостовања професионалних 

уметника у болницама и домовима за 

старе; организовање ликовне радионице.  

11. Трагом наслеђа  

• Значај квалитетне промоције у будућој 

професији; 

• Истраживање културних, историјских и 

природних знаменитости краја: обилазак 

околине, обилазак локалних галерија и 

музеја; истраживање стручне литературе, 

интернета, архиве, новинских чланака; 

разговори са одговарајућим профилом 

стручњака, наставницима, родитељима, 

фамилијом; интервјуи, анкете; 

проучавање и прављење фото и писане 

документације; 

• Оријентациони избор тема у оквиру 

пројекта: природне одлике, историја, 

културно-историјски споменици, 

манифестације, спорт, уметност, туризам, 

делатности, стари занати, обичаји и 

веровања, знаменити људи, одевање кроз 

историју, архитектура, кулинарство, 

музика; 

• Дизајн промотивног материјала; 

• Израда промотивног спота, 

презентације, брошуре, плаката, 

илустрованих прича, разгледница, паноа 

за промовисање културно-историјских и 

природних знаменитости краја.  

Посебни садржаји: 

• Промоција професије; 

• Промоција школе; 

• Промоција одељења; 

• Терапија путем уметности: поставка 

изложбе, организовање промоције радова 

путем интернета и штампе; 

• Маркетинг и брендови.  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• прикупља информације из различитих извора; 

• дискутује о знаменитостима краја; 

• уради промотивни ликовни рад. 
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12. 
Необична 

уметност 
 

• Визуелни приказ: необичне идеје, 

уметничка дела на неуобичајеној подлози 

или од неуобичајених материјала; 

• Оријентациони избор уметника: Јulijan 

eever, Guido Daniele, Jim Denevan, Richard 

Long, Daniel Baumann, Olafur Elasson, 

Michael de Broin, Agata Olek, Hang Nga, 

Mathier Collos, Rebecca Murtaugh, 

Jonathan Borofsky, Livio de Marchi, 

Chakaia Booker, Choi Jung Hyun, Margaret 

Benyon, Jennifer Maestre, Nathan Sawaya, 

Baptiste Debombourg, Toge-NYC, Ran 

Hwang, Don Lucho, Scott Gundersen, 

Sydney Cash, Scott Hove, Evan Blackwell, 

Jean-Luc Cornec, Jason Hackenwerth, 

Jason de Caires Taylor, Shinichi Marayama, 

Joan Dulla, Janet Echelman, Alain Guerra, 

Lara Schnitger, Maurizio Savini, Renata 

Memole, Neraldo de la Paz, Elisabeth 

Higgins O`Connor, Carabosse; 

• Израда ликовних радова од 

неуобичајених материјала.  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• предложи нетрадиционални материјал за рад; 

• уради ликовни рад од нетрадиционалног 

материјала; 

• образложи избор материјала и мотива. 

13. 
Архитектура 

Србије 
 

• Знаменити споменици и зграде - 

обележја светских градова; 

• Сакрална архитектура Србије; 

• Замкови, утврђења и палате Србије; 

• Световна архитектура Србије: типови 

старих српских кућа, знаменити објекти 

XIX и XX века; 

• Споменици, фонтане, паркови и 

парковске скулптуре; 

• Значај очувања знаменитих грађевина и 

споменика; 

• Израда скица за викендицу, викенд-

насеље, етно-село, наменске објекте, 

реконструкција замка или утврђења, 

скица за рељефе, тргове, ограде, 

прозорска окна и друге елементе 

екстеријера, споменике и скулптуре у 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• наведе неколико значајних споменика и 

грађевина у Србији; 

• објасни значај очувања знаменитих грађевина 

и споменика; 

• уради ликовни рад са стилским одликама 

локалне архитектуре. 
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пленеру...  

Посебни садржаји: 

• Истраживање: римска насеља на тлу 

Србије; 

• Повезивање ученика путем интернета са 

вршњацима из другог места у Србији, 

размена фотографија и информација о 

архитектури, споменицима и парковима; 

• Осмишљавање туристичке туре;  

14. Улична уметност  

• Појмови: улична уметност, мурали, 

графити, тагирање; 

• Видови уличне уметности: мурали, 

графити, стикери, инсталације; 

• Историјат графита, легални графити, 

графити у галеријама; 

• Дискусија: намера уметника, идеје, 

поруке, ставови, емоције, стилови; 

тагирање по културно-историјским 

споменицима, знаменитим зградама, 

приватној својини, радовима уметника; 

• Материјали, опасност по здравље и 

околину, мере заштите; 

• Оријентациони избор уметника, 

уметничких група и пројеката: Edgar 

Mueller, Julian Beever, Kurt Wenner, Jeroen 

Koolhaas -Dre Urhahn, Ernesto Neto, Mark 

Jenkins, Peter Gibson, David Choe, 

Cityzenkane, Belx2, Lady Pink, Keith Jive, 

Baer, Ras Terms, Jon Reiss (Bomb it - 

dokumentarni film), Blu (odabrani radovi), 

Rinpa Eshidan, Reverse Graffiti Project;• 

Израда скице за мурал или графит 

традиционалним материјалима или у 

рачунарском програму.  

Посебни садржаји: 

• Истраживање: улична култура, музика и 

плес; 

• Пантомима; 

• Знамените грађевине Србије; 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• препозна естетске и идејне вредности уличне 

уметности; 

• наведе материјале штетне по здравље и мере 

заштите; 

• уради скицу за мурал или графит. 
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Корелација са другим предметима:  Музичка култура, Српски језик и књижевност, Историја, Биологија, Физика, Хемија, Математика, Рачунарство и 

информатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Израда документарног филма.  

15. Времеплов  

• Свакодневни живот, проналасци, 

открића, важни историјски догађаји и 

личности, одевање, намештај, 

архитектура, ликовна уметност, музика, 

позориште, плес, спорт, забава... од 

критско-микенске културе до краја XX 

века; 

• Ликовни приказ историјског периода по 

избору ученика; израда маски, костима, 

шешира, перика, декорација, скица за 

употребне предмете...  

Посебни садржаји: 

• Пројекат свих одељења, тематска забава 

- реконструкција одабраног периода: 

израда сценографије, костима, маски, 

фризура, шминке, избор музике, концерт, 

наступ хора, представа, плес, луткарско 

позориште...  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• наведе узроке промена у уметности током 

историје; 

• прикаже ликовним радом специфичност 

одабраног историјског периода. 

Укупан број часова 64  
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Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Четврти  

Образовни профил: Ветеринарски техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 и 1/2013 - испр, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/18-др.правилник.) 

Циљеви предмета:  
- Оспособљавање ученика за разликовање обележја стилова различитих музичких жанрова; 

-  Развијање свести о значају и улози музичке уметности кроз развој цивилизације и друштва; 

-  Оспособљавање ученика за разликовање основних одлика уметности различитих цивилизација и култура кроз сагледавање елемената музичких дела; 

- Оспособљавање ученика за уочавање разлика и сличности између наше и других традиција и култура у домену музике; 

-  Оспособљавање ученика за уочавање међусобног утицаја различитих култура прожимањем карактеристичних елемената музичких дела; 

-  Унапређивање естетских критеријума код ученика; 

- Развијање дивергентног мишљења кроз решавање проблемских и пројектних задатака; 

- Развијање навика код ученика за праћење културно-уметничких манифестација у локалној средини и путем електронских медија (концерти, телевизија, филм, 

интернет); 

- Оспособљавање ученика за самостално истраживање стручне литературе, архиве, медијатеке, интернета; 

- Оспособљавање ученика за јавно наступање (јавни часови, концерти...); 

- Оспособљавање ученика за креативну израду музичких ударачких инструмената ; 

- Упознавање ученика са значајним српским композиторима и извођачима; 

- Оспособљавање ученика за примену уметничких вештина у другим предметима и свакодневном животу; 

- Оспособљавање ученика за тимски и истраживачки рад; 

-  Подстицање уметничког развоја и усавршавања у складу са индивидуалним интересовањима и способностима. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1.  

Изражајна 

средства музичке 

уметности - 

Музички 

инструменти  

 

Извори звука и тона. 

Особине звука и тона. 

Подела музичких инструмената по 

начину добијања тона и по грађи. 

Гудачки, жичани, дувачки, 

Инструменти са диркама, 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода; 

• активност на часу. 

- Познаје карактеристике звука и тона (висину, 

јачину, трајање и боју) као и елементе који на то 

утичу. 

- Разликује боју звука појединих врста 

инструмената и ансамбала. 

- Разликује извођачке саставе: инструменталне, 
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Перкусиони инструменти 

Са одређеном и неодређеном 

Висином тона. Народни инструменти. 

Електронски инструменти. 

Оркестри и инструментални састави. 

Слушање музике: 

Концерт за виолину по избору 

(Паганини - де мол и Де дур, Вивалди - а 

мол, Бах-а мол, Це дур, Е дур. Моцарт-Це 

дур,Ге дур, А дур, Де дур. Бетовен-Де 

дур, Меднелсон-е мол, Чајковски-Де дур, 

Виењавски-Де-дур....) 

За виолу: Брамс-Први део Немачког 

реквијема, деонице Из Берлиозовог 

Харолда у Италији, 

Хиндемит-концерти.. 

За виолончело: Избор композиција 

Вивалдија, Хајдна, Шумана, Дворжака и 

Сен Санса за овај Инструмент.. 

За контрабас: Избор дела Сен Санса, 

Густав Малер, За харфу: Моцарт-Концерт 

за харфу и флауту у Це дуру Сен Санс-

Концерт за Харфу у Ге дуру 

За гитару: Избор дела Тареге, Сеговије, 

Гранадоса, Де Фаље, Албениса... 

Примери савремене музике за гитару. 

Избор дела за мандолину, тамбуру, 

Балалајку, цитру.. 

За дувачке инструменте: 

За флауту 

Бах-Свита за флауту и оркестар ха мол, 

Сметана-Влтава, Дебиси и Равел-Избор.. 

За обоу: Вивалди 12 концерата, Хајдн-Це 

дур, Моцарт-Це дур, Рихард Штраус.. 

Сонате Хендла 

Сен Санс, Дејан Деспић 

7 пасторала 

За обоу соло. 

За Фагот: Вивалди, концерт За кларинет: 

вокалне, вокално инструменталне. 
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Моцарт, концерт у А дуру, К.M. Вебер, 

концерти У еф молу и Ес дуру, D. 

Обрадовић, Соната за соло кларинет, 

Боки Милошевић, одломци из Одабраних 

дела.. 

За саксофон: Избор из џез музике. 

За трубу: Верди, из опере Аида - други 

чин, Вагнер, Валкире, трећи чин, 

Мусоргски, Слике с изложбе, 

Маршинг бендови, Избор песама са 

фестивала Драгачевска труба, Луис 

Армстронг, Маилс Дејвис... 

За тромбон - одломци из дела 

Стравинског, Жар птица, Равел-Болеро. 

За хорну: К. Ферстер, концерт Ес дур, 

Сенс Санс - концерт оп 94, Р. Штраус 

Примери народних дувачких 

Инструмената: фрула, зурле, кавал, леика, 

рог, дувачки инструменти других народа 

- Абориџини, Алпски рогови... 

Концерт, Ес дур. 

За клавир: Избор из Бахових, 

Моцартових, Бетовенових, Шопенових, 

Листових концерата, 

Чајковски, Примери за џез и забавну 

музику... 

За оргуље: Избор из дела Ј.С Баха, 

Хендла, Франка... 

За хармонику: Избор уметничке Музике 

за хармонику, Народна кола, Пјацола - 

Либер танго.. 

За удараљке: избор репертоара Ансамбла 

СПЕ, Б.Барток Концерт за удараљке и 

челесту, 

Избор композиција рок и џез музике, 

Народна музика-Тапан, Гоч, Даире.. 

Тарабука, Кастањете... 

За оркестре: 

- симфонијски-избор симфоније 
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из класике и романтизма. 

(Хајдн, Моцарт, Бетовен, Чајковски, 

Брамс, Берлиоз, Брамс, Дворжак, Малер.. 

Гудачки-избор дела 

Вивалдија, 

Баха, Моцарта.. 

Дувачки-Хендл, Музика за ватромет, 

Драгачевски трубачи, Биг бенд, 

Војни оркестри... 

Перкусионисти: Избор дела 

СПЕ, примери народне, забавне,џез и 

музике других земаља по избору. 

2. 

 

Музички облици 

- Познавање 

различитих 

музичких облика, 

форми и жанрова 

и њихових 

саставних 

елемената. 

- Познавање и 

разумевање појава 

и развоја 

најзначајнијих 

музичких облика 

кроз векове 

 

Вокални и вокално инструментални 

облици: духовни и световни. Врсте 

вишегласја. 

Хомофонија и полифонија. 

Мелизматика и силабика. 

Облици инструменталне музике 

(апсулутни и програмски), Музичка 

драматургија и ток. 

Препоручени облици за обраду: 

Вокални и вокално инструментални 

Духовни: 

Литургија, опело, миса, реквијем, мотет, 

кантата, ораторијум, пасија, корал, хорска 

песма. 

Световни: Опера, Оперета, Мјузикл, Соло 

песма, Хорска песма, Руковет, Кантата, 

Забавна песма (џез, рок, народна песма.. 

Инструментални облици-апсолутни: 

Сонатни циклуси: соната, симфонија, 

концерт, камерна музика. Полифони 

облици: фуга, инвенција, барокна свита. 

Програмски облици: симфонијска поема, 

симфонијска свита, комад, програмска 

симфонија. 

Препоручени примери за слушање 

музике: 

Мокрањац-Литургија и Опело, Моцарт-

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода; 

• активност на часу. 

- Познаје и разликује музичке облике, форме и 

жанрове као и њихове саставне елементе: тема, 

реченица, период, песма, принцип варирања, 

цикличност.. опера: увертира, арија, речитатив, 

нумере..као и њихову поделу на основу 

извођачких састава: вокални, инструментални, 

вокално инструментални.. 

- Самостално креира мање музичке форме у 

складу са могућностима користећи класичне 

инструменте и-или компјутерску технологију.  
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Крунидбена миса, Реквијем 

Палестрина-Миса Папи 

Марчелу, Мотети ренесансних 

Композитора по избору, 

Кантате-Ј.С.Бах (избор), 

Ораторијуми (Хендл, избор), 

Пасија по Матеји, Бах, 

Корали-Бах, избор. 

Хорска песма: Милојевић, 

Душан Максимовић Думакс, 

Светислав Божић... 

Опера-Верди, Росини, Белини, 

Пучини, Вагнер.. избор... 

Оперете: Офембах и Ј. Штраус- 

Избор.. 

Мјузикл-Мачке, Брилијантин, 

Коса, Цигани лете у небо... 

Соло песме-Шуберт, Шуман.. 

Милојевић, Бајић.. избор 

Руковети-Мокрањац 

Џез, Рок, Забавна, Народна-песма по 

избору домаћих и страних аутора.  

Инструментални облици: 

Соната-Моцарт, Бетовен.. 

избор, 

Симфоније-избор из класицизма, 

Романтизма и савремених аутора.. 

Концерт-Лист, Шопен, 

Рахмањихов, Чајковски, 

Меделсон, 

Григ.. и многи други по избору. 

Камерна музика: барокна дела, 

Класичарски квартети, 

Савремени аутори-избор 

Фуга, инвенција-Бах, Франк.. 

Барокна свита-Бах.. 

Симфонијска поема-Лист, Сметана.. 

Симфонијска свита-Корсаков, 

Шехерезада... 
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Избор из разних збирки 

Клавирских комада класичних, 

романтичарских и савремених аутора. 

Програмска симфонија-Берлиоз-

Фантастична, 

Лист-Данте и Фауст...Густав Малер... 

 

3. 

Општа музичка 

теорија и анализа 
 

Дурске и молске лествице, ступањ, 

степен, вођица, тетрахорд, интервали, 

трозвуци, четворозвуци, врсте такта, 

трајање нота, темпо, динамика, агогика.. 

Примери за слушање: 

- В. А. Моцарт-Соната Це дуру КВ 545 

- Ф. Шопен-Валцер у це молу ОП 19 

- Т. Албинони-Адађо 

- Н. Р. Корсаков-Прича о цару 

Салтану-Бумбаров лет  

Избор примера за солфеђо и примера из 

музичке литературеразних аутора (Бора 

Поповић, Влада Јовановић, Зорислава 

Васиљевић, Миодраг Васиљевић..) као и 

хорске литературеза илустрацију, 

извођење и анализу. 

Избор народних и забавних песама. 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода; 

• активност на часу. 

- Ученик је усвојио и проширио знања о 

основним музичко-теоретским појмовима. 

- Влада елементима музичке писмености, зна да 

прочита и пише ноте у виолинском и бас кључу, 

у различитим тоналитетима, метрима и са 

различитим ритмичким комбинацијама. 

- Познаје ознаке за темпо, динамику и агогику и 

уме да их примени на конкретном музичком 

примеру. 

- Успешно изводи мелодијско-ритмичке захтеве 

уз игру улога на сцени. 

- Прецизно изводи ритмичко-мелодијске захтеве 

уз осмишљене кореографије. 

- Познаје музичке интервале и акорде и може 

самостално да их формира од задатог тона. 

- Познаје компјутерске програме за писање нота 

и обраду звука. 

4. 

Музика у 

првобитној 

друштвеној 

заједници и 

културама Старог 

века 

 

Корени музике и њене првобитне улоге, 

извори, документи, најстарији музички 

инструменти.  

Примери за слушање: 

Снимци традиционалне музике разних 

народа. Музика у животу старих 

источних народа, Грчке и Рима (улога, 

облици, инструменти, теорија). Јевреји - 

Псалми по избору: Грци (напитница 

Сеикилоса). 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода; 

• активност на часу. 

- Препознаје и разликује одлике стилова у 

музичком изражавању од првобитне заједнице 

до краја ренесансе. 

- Испољава потребу за свакодневним слушањем 

музике и на основу тога формира трајно 

интересовање према музици уопште 

- Препознаје називе одслушаних композиција уз 

познавање њихових аутора, облика као и време 

настанка... 

Експресивно, аутономно доживљава карактер 

одслушане композиције 

- Поседује адекватан музички укус. 

- Самоиницијативно посећује концерте и друге 

музичке манифестације. 

- Препознаје естетске вредности у култури свог 
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и народа других земаља уочавањем 

карактеристичних обележја музике светске 

народне баштине. 

- Сагледава и вреднује утицај народног 

стваралаштва на уметничко стваралаштво.  

5. 
Музика средњег 

века 
 

Стара хришћанска музика: грегоријански 

корал и византијско певање. 

Рани облици вишегласја: органум, 

дискант, мотет (старофранцуски). 

Световна музика средњег века: 

трубадури, минезенгери. 

Почеци духовне и световне музике код 

нас. 

Примери за слушање: 

Грегоријански корали-избор, византијско 

певање, органум, Хилдегард оф Бинген 

(избор).Рамбо де Вакеира-Календа маја; 

Адам де ла Ал- Игра о Робену и 

Мариони; 

Кир Стефан Србин - Ниња сили, Вкусите 

и видите.  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода; 

• активност на часу. 

 

6. Музика ренесансе  

Три века великих достигнућа у уметности 

(14, 15. и 16). 

Развој духовног и световног вишегласја. 

Мотет, миса, мадригал. 

Највећи представници ренесансне 

вокалне музике: Палестрина, Орландо ди 

Ласо, Галус, Маренцио, Да Веноза. 

Инструментална музика ренесансе. 

Ренесанса код нас: Фрањо Босанац, 

Андрија Мотовуњанин. 

Примери за слушање: 

Жанекен - Битка код Марињана; 

Палестрина-Миса Папи Марчелу 

(одломак); Ласо-Мадона миа кара; Ехо; 

Галус-Патер ностер; Ево како умире 

праведник. 

Неки мадригали Маренција или Да 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода; 

• активност на часу. 
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Венозе; 

Ђ. Габријели - Соната пиано е форте; 

Нека тачка из програма ансамбла 

"Ренесанс"; Мотовуњанин - Фротола. 

Фрањо Босанац-Ти спаваш а ја бдим... 

(ансамбл "Арс нова").  

Укупан број часова        64  
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Образовни профил: Пољопривредни  техничар 

 I разред II разред III разред IV разред 

нед Год нед год нед год нед год 

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 

А    обавезни општеобразовни предмети 

Српски језик и 

књижевност 
3   96    3   96    3   96    3   96    

Страни језик 2   64    2   64    2   64    2   64    

Физичко  васпитање 2   64    2   64    2   64    2   64    

Математика 2   64    2   64    2   64    2   64    

Рачунарство и 

информатика 
 2   64                        

Историја 2   64                         

Екологија и заштита 

животне средине 
1   32                         

Латински језик 1   32                         

Физика 2   64                         

Географија 2   64                         

Хемија 2   64    2   64                  

Биологија 2   64                         

Социологија са правима 

грађана 
                     2   64    

Б   обавезни стручни предмети 

Педологија и агрохемија 3   96   18                      

Заштита биља 2   64   24  2   64    2   64          

Пољопривредна техника 2   64   18 2 2 1 64 64 32 15 2 2  64 64   2 2  64 64   

Биљна производња 1        5 2 4 180 64 128 45               

Биљна производња 2               5 2 5 180 64 180 60        

Наводњавање               2   64           

Сточарска производња                      5 2 5 180 64 180 60 

Предузетништво                        2   64   

Професионална пракса       90       90       90        

В   изборни предмети 

Грађанско васпитање 

/верска настава 
1   32    1   32    1   32    1   32    

Изборни предмет *    0    2   64    2   64    2   64    
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Листа изборних предмета 

Рб 
 

Листа изборних предмета 

РАЗРЕД 

I II III IV 

Стручни предмети *- обавезно се бира бар у једном разреду 

1.  Гајење ратарских култура     2  2     

2.  Гајење повртарских култура     2  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  

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   2  

7.  Физика        2   

8.  Биологија        2   

8.  Органска хемија    2  

9.  Ликовна култура     2  2  2  

10.  Музичка култура     2  2  2  

11.  Географија у пољопривреди     2  2     
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А. Обавезни општеобразовни предмети: ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР  (Први разред) 

Наставни предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први  

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

96    

Недељни фонд часова: 3    

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 и 1/2013 - испр, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/18-др.правилник.) 

Циљeви предмета:   

-Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику; 

-Развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевног (стандардног) језика у усменом и писаном изражавању; 

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

-Оспособљавање за ефикасно комуницирање; 

- Оспособљавање ученика да користе стручну литературу и језичке приручнике; 

- Продубљивање и проширивање знања о српској и светској књижевности; 

- Оспособљавање за интерпретацију књижевних текстова; 

- Унапређивање књижевних знања и читалачких вештина; 

- Упознавање и проучавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у књижевности; 

- Унапређивање знања о сопственој култури и културама других народа; 

-Развијање хуманистичког и књижевног образовања и васпитања на најбољим делима српске и светске културне баштине; 

- Упућивање ученика на истраживачки и критички однос према књижевности; 

- Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности; 

- Развијање трајног интересовања за нова сазнања. 

Задаци:  

- Овладавање знањима о српском књижевном језику, стицање вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом 

изражавању, приликом учења, образовања и интелектуалног развоја; 

  - Унапређење културе језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, са 

развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура. 

- Упознавање  репрезентативних дела српске књижевне баштине и дела опште књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вредности; 

 - Неговање и развијање читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним књижевним делима из 

историје српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној иистраживачкој улози; 

 - Развијање литерарних афинитета да би ученици пожелели да постану читаоци рафинираног естетског укуса који ће умети да на истраживачки, стваралачки и 
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активан начин читају књижевна дела свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;  

- Усвајање хуманистичких ставова, уверења и система вредности; 

- Оспособљавање за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова агресивног и 

асоцијалног понашања и за развијање самосвести и личне одговорности; 

 - Подстицање на саосећање са ближњима и одговорност према другом 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

1. 

Увод у 

проучавање 

књижевног дела 

13 

• Врсте уметности, подела уметности 

• Књижевност као уметност, књижевност и друге 

уметности 

• Историја књижевности, теорија књижевности, 

књижевна критика 

• Лирика као књижевни род: народна лирска песма 

и уметничка лирска песма по избору 

• Епика као књижевни род: епска народна песма 

(предлог "Кнежева вечера"), приповетка по избору 

и роман (предлог Драгослав Михаиловић "Кад су 

цветале тикве") 

• Драма као књижевни род: драма по избору 

• Процена остварености исхода - тест 

Вредновање остварености 

исхода ће бити вршено кроз 

праћење остварености исхода, 

писану и усмену проверу знања 

• 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, сиже, 

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 века 
11 

• Сумерско-вавилонска књижевност: Еп о 

Гилгамешу (анализа одломка) 

• Митови: о Танталу, Сизифу, Нарцису; митови о 

Троји: Парисов суд, Одисеј и Пенелопа, Ахил, 

Едип… 

• Хеленска књижевност: Хомер: Илијада (одломак) 

• Софокле: Антигона 

• Стари и Нови завет (текстови по избору) 

• Процена остварености исхода 

Вредновање остварености 

исхода ће бити вршено кроз 

праћење остварености исхода, 

писану и усмену проверу знања 

• 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 
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чиниоце у обрађеним делима 

• објасни универзалне поруке 

књижевности старог века 

3. 

 

Средњовековна 

књижевност 
11 

• Почеци словенске писмености: Црноризац Храбар 

: "Слово о писменима" 

• Рад Ћирила и Методија 

• Словенска писма и развој књижевног језика 

• Најстарији споменици јужнословенске културе 

• Свети Сава: "Житије светог Симеона" (одломак) 

• Јефимија: "Похвала кнезу Лазару" 

• Деспот Стефан Лазаревић; "Слово љубве" 

• Процена остварености исхода – тест 

Вредновање остварености 

исхода ће бити вршено кроз 

праћење остварености исхода, 

писану и усмену проверу знања 

• 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 

 

4. 

Народна 

књижевност 
11 

• Врсте народне књижевности 

• Лирска народна песма "Овчар и девојка", "Зао 

господар" (предлог) 

• Епска народна песма "Бановић Страхиња", Марко 

пије уз Рамазан вино", "Бој на Мишару" 

• Лирско-епске песме (по избору) 

• Народна проза (бајка по избору) 

• Кратке народне прозне врсте (избор) 

• Процена остварености исхода 

Вредновање остварености 

исхода ће бити вршено кроз 

праћење остварености исхода, 

писану и умену проверу знања 

• 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 мотиве, 

фабулу, сиже, композицију и 

поруке у одабраним делима 

• упореди уметничку 

интерпретацију стварности и 

историјске чињенице 

5. 
Хуманизам и 

ренесанса 
9 

• Поетика хуманизма и ренесансе, најзначајнији 

представници 

• Франческо Петрарка: "Канцонијер" (избор сонета) 

• Ђовани Бокачо: "Декамерон" (приповетка по 

Вредновање остварености 

исхода ће бити вршено кроз 

праћење остварености исхода, 

• наведе најзначајније 

представнике и њихова дела 

• објасни значење појмова 
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избору) или Данте Алигијери: "Пакао" (приказ 

дела, одломак) 

• Вилијам Шекспир: "Ромео и Јулија" 

• Сервантес: "Дон Кихот" (одломак) 

• Процена остварености исхода 

писану и усмену проверу знања 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 

6. 
Општи појмови 

о језику 
4 

• Место језика у људском друштву, битна својства 

језика, језик и комуникација 

• Књижевни језик, језичка норма и стандардизација 

• Језички систем и науке које се њиме баве 

• Књижевни језици код Срба до 19. века 

Вредновање остварености 

исхода ће бити вршено кроз 

праћење остварености исхода, 

писану и усмену проверу знања 

• 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 

7. Фонетика 9 

• Фонетика и фонологија 

• Гласови књижевног језика и њихов изговор 

• Гласовне алтернације сугласника (звучних и 

безвучних; с:ш, з:ж, н:м; к, г, х:и, ћ, љ и к, г, х:ц, з, 

с; алтернације ненепчаних са предњонепчаним 

сугласницима), гласовне алтернације самогласника 

(промена о у е, непостојано а, промена сонанта л у 

вокал о), и губљење сугласника са правописним 

решењима 

• Акценатски систем књижевног језика, 

диференцијација у односу на дијалекатско 

окружење 

• Основна правила акцентуације српског 

књижевног језика 

• Процена остварености исхода – тест 

Вредновање остварености 

исхода ће бити вршено кроз 

праћење остварености исхода, 

писану и усмену проверу знања 

• уме да се служи правописом 

• разликује гласовне алтернације 

• влада акценатским гласовним 

системом књижевног (стандардног) 

језика и да га примењује у говору 

8. Правопис 9 

• Главне норме писања великог и малог слова (на 

почетку реченице, наслови и натписи, властита 

имена, имена народа, географски појмови, небеска 

тела, празници, установе и организације, присвојни 

Вредновање остварености 

исхода ће бити вршено кроз 

праћење остварености исхода, 

• примени знања о гласовним 

алтернацијама у складу са језичком 

нормом 

• примени употребу великог и 
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*Корелација са другим наставним предметима/модулима:Историја, Грађанско васпитање, Верска настава 

 

 

 

 

 

 

 

 

придеви на -ов и -ин, куртоазна употреба великог 

слова, вишечлана имена земаља и остала 

вишечлана имена, помоћне речи у именима, називи 

серијских и апстрактних појмова, звања, титуле…) 

• Подела речи на крају реда 

писану и усмену проверу знања малог слова у складу са језичком 

нормом 

• подели речи на крају реда у 

складу са језичком нормом 

10. 
Култура 

изражавања 
19 

• Језичке вежбе 

• Стилске вежбе 

• Врсте функционалних стилова - основне одлике 

• Разговорни функционални стил 

• Књижевноуметнички функционални стил 

• Попуњавање формулара, захтева, уплатница и сл. 

• Школски писмени задаци 4x2+2 

• Домаћи задаци 

Вредновање остварености 

исхода ће бити вршено кроз 

праћење остварености исхода, 

писану и усмену проверу знања 

• опише стања, осећања, 

расположења, изрази ставове, 

донесе закључке у усменом и 

писаном изражавању 

• разликује функционалне стилове 

• препозна и примени одлике 

разговорног и 

књижевноуметничког 

функционалног стила 

• попуњава формуларе, уплатнице, 

захтеве и слично у складу са 

језичком нормом 

Укупан број часова 96          

Наставни предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
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ЦИЉ  
ИСХОДИ НА КРАЈУ ПРВОГ РАЗРЕДА 

Ученик ће бити у стању да:  

ПРЕПОРУЧЕНЕ ТЕМЕ 

ОПШТЕ И СТРУЧНЕ 

(80% + 20%)  

КОМУНИКАТИВНЕ 

ФУНКЦИЈЕ 

Разумевање на слух  

Оспособљавање ученика за 

разумевање усменог говора  

- разуме реченице, питања и упутства из свакодневног 

говора (кратка упутства изговорена споро и разговетно) 

- разуме општи садржај краћих, прилагођених текстова 

(рачунајући и стручне) после неколико слушања или уз 

помоћ визуелних ефеката (на упутствима, ознакама, 

етикетама) 

- разуме бројеве (цене, рачуне, тачно време)  

• Свакодневни живот 

(организација времена, послова, 

слободно време) 

• Храна и здравље (навике у 

исхрани, карактеристична јела 

и пића у земљама света) 

• Познати градови и њихове 

знаменитости 

• Спортови и позната спортска 

такмичења 

• Живот и дела славних људи 

XX века (из света науке, 

културе) 

• Медији (штампа, телевизија) 

• Интересантне животне приче 

и догађаји 

1. Представљање себе и других 

2. Поздрављање (састајање, 

растанак; формално, неформално, 

специфично по регионима) 

3. Идентификација и именовање 

особа, објеката, боја, бројева итд.) 

4. Давање једноставних упутстава 

и команди 

5. Изражавање молби и 

захвалности 

6. Изражавање извињења 

7. Изражавање потврде и негирање 

8. Изражавање допадања и 

недопадања 

9. Изражавање физичких сензација 

и потреба 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 и 1/2013 - испр, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/18-др.правилник.) 

Циљ  предмета: 

Развијање сазнајних и интелектуалних способности и стицање позитивног односа према другим културама уз уважавање различитости и усвајање знања и 

умења потребних у комуникацији на страном језику у усменом и писаном облику. 

Задаци:   

- Буду оспособљени да  у школској и ван школској свакодневници могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано и сходно ситуацији; 

- Продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да страни језик функционално користе и после завршетка свог образовања 

(током студија, у будућем послу или даљем образовању); 

- Стекну  увид у језичку стварност и буду оспособљени да  уоче контрасте и врше порђења у односу на сопсвену стварност; 

- Буду оспособљени да се компетентно и самосвесно споразумевају са људима из других земаља, усвајају норме вербалне и невербалне комуникације у складу 

са специфичностима језика који уче, као и да наставе, у оквиру формалног образовања и самостално, учење другог и трећег страног језика; 
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• Свет компјутера 

(распрострањеност и примена)  

10. Исказивање просторних и 

временских односа 

11. Давање и тражење 

информација и обавештења 

12. Описивање и упоређивање 

лица и предмета 

13. Изрицање забране и реаговање 

на забрану 

14. Изражавање припадања и 

поседовања 

15. Скретање пажње 

16. Тражење мишљења и 

изражавање слагања и неслагања 

17. Тражење и давање дозволе 

18. Исказивање честитки 

19. Исказивање препоруке 

20. Изражавање хитности и 

обавезности 

21. Исказивање сумње и 

несигурности 

Разумевање прочитаног текста  

Оспособљавање ученика за 

разумевање прочитаних текстова  

- у непознатом тексту препознаје познате речи, изразе и 

реченице (нпр. у огласима, на плакатима) 

- разуме општи садржај и смисао краћих текстова 

(саопштења, формулара са подацима о некој особи, 

основне команде на машинама/компјутеру, декларације о 

производима, упутства за употребу и коришћење)  

СТРУЧНЕ ТЕМЕ  

- Материјали, средства, 

сировине и производи у биљној 

и сточарској производњи 

- Алати, машине и уређаји за 

биљну и сточарску производњу 

- Припрема, производња и 

контрола производног процеса 

у пољопривреди и сточарству 

- Прописана документација у 

биљној и сточарској 

производњи 

- Мере заштите и очувања 

радне и животне средине 

- Праћење новина у области 

биљне и сточарске производње 

- Пословна комуникација на 

страном језику релевантна за 

струку  

Усмена продукција  

Оспособљавање ученика за кратко 

монолошко излагање и за учешће 

у дијалогу на страном језику  

- употребљава једноставне изразе и реченице да би 

представио свакодневне, себи блиске личности, 

активности, ситуације и догађаје  

Писмена продукција  

Оспособљавање ученика за 

писање краћих текстова 

различитог садржаја  

- саставља кратак текст о одговарајућој теми 

- пише кратке поруке релевантне за посао (место, 

термини састанка) 

- пише краћи текст о себи и свом окружењу 

- попуњава формулар где се траже лични подаци  

Интеракција  

Оспособљавање ученика за 

учешће у дијалогу на страном 

језику и размену краћих писаних 

порука  

- на једноставан начин се споразумева са саговорником 

који говори споро и разговетно 

- поставља једноставна питања у вези са познатим темама 

из живота и струке као и да усмено или писмено одговара 

на иста (бројеви, подаци о количинама, време, датум) 

- напише кратко лично писмо, поруку, разгледницу, 

честитку  

      

Медијација  

Оспособљавање ученика да 

преводи, сажима и препричава 

садржај краћих усмених и писаних 

текстова  

- На овом нивоу није предвиђена  

Медијска писменост  - препознаје и правилно користи основне фонолошке 

(интонација, прозодија, ритам) и морфосинтаксичке 
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Оспособљавање ученика да 

користе медије као изворе 

информација и развијају критичко 

мишљење у вези са њима  

категорије (именички и глаголски наставци, основни ред 

речи) 

- користи садржаје медијске продукције намењене учењу 

страних језика (штампани медији, аудио/видео записи, 

компакт диск, интернет итд.)  

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ  

I. РЕЧЕНИЦА 

Обновити реченичне модел обухваћене програмом за основну школу. 

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

- Таg questions  

- Индиректни говор 

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

б) молбе, захтеви, наредбе 

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

- Yes/Но питања 

- "WH" питања 

- Директна и индиректна питања 

II. ИМЕНИЧКА ГРУПА 

1. Члан 

- Обновити употребу одређеног и неодређеног члана 

- Нулти члан уз градивне и апстрактне именице 

2. Именице 

- Множина именица - обновити 

- Изражавање припадања и својине - саксонски генитив 

- Бројиве и небројиве именице 

3. Заменички облици 

а) Заменице 

- Личне заменице у функцији субјекта и објекта 

- Показне заменице 

- Односне заменице 

б) детерминатори 

- Показни детерминатори  

- Неодређени детерминатори 

- Присвојни детерминатори 

4. Придеви 

- Обновити компарацију придева 
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- tоо/nоt…еnоugh/not аs… (аs)/…than 

5. Бројеви 

- Обновити просте и редне бројеве 

6. Кванитификатори 

III ГЛАГОЛСКА ГРУПА 

1. Глаголи  

- Обновити глаголске облике предвиђене програмом за основну школу 

- Модални глаголи: may cаn, must 

- Пасивне конструкције - садашње време/прошло - thе Simplе present/past (прошло време рецептивно) 

- going tо и трајни презент за планове и намере, going tо и will (за будућа предвиђања)  

-used tо 

2. Прилози, извођење прилога и употреба, прилози вероватноће са may, might  и will 

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

4. Кондиционал први 

*Корелација с адругим наставним предметима/модулима: Српски језик и књижевност, Историја, Биологија, стручни предмети 
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ЦИЉ  
ИСХОДИ НА КРАЈУ ПРВОГ РАЗРЕДА 

Ученик ће бити у стању да:  

ПРЕПОРУЧЕНЕ ТЕМЕ 

ОПШТЕ И СТРУЧНЕ 

(80% + 20%)  

КОМУНИКАТИВНЕ 

ФУНКЦИЈЕ 

Разумевање на слух  

Оспособљавање ученика за 

разумевање усменог говора  

- разуме реченице, питања и упутства из свакодневног 

говора (кратка упутства изговорена споро и разговетно) 

- разуме општи садржај краћих, прилагођених текстова 

(рачунајући и стручне) после неколико слушања или уз 

помоћ визуелних ефеката (на упутствима, ознакама, 

етикетама) 

- разуме бројеве (цене, рачуне, тачно време)  

• Свакодневни живот 

(организација времена, послова, 

слободно време) 

• Храна и здравље (навике у 

исхрани, карактеристична јела 

и пића у земљама света) 

• Познати градови и њихове 

знаменитости 

• Спортови и позната спортска 

такмичења 

• Живот и дела славних људи 

XX века (из света науке, 

културе) 

1. Представљање себе и других 

2. Поздрављање (састајање, 

растанак; формално, неформално, 

специфично по регионима) 

3. Идентификација и именовање 

особа, објеката, боја, бројева итд.) 

4. Давање једноставних упутстава 

и команди 

5. Изражавање молби и 

захвалности 

6. Изражавање извињења 

7. Изражавање потврде и негирање 

8. Изражавање допадања и 

Наставни предмет: РУСКИ ЈЕЗИК 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теорија Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 и 1/2013 - испр, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/18-др.правилник.)  

Циљ  предмета: 

Развијање сазнајних и интелектуалних способности и стицање позитивног односа према другим културама уз уважавање различитости и усвајање знања и 

умења потребних у комуникацији на страном језику у усменом и писаном облику. 

Задаци:   

- буду оспособљени да  у школској и ван школској свакодневници могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано и сходно ситуацији; 

- продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да страни језик функционално користе и после завршетка свог 

образовања (током студија, у будућем послу или даљем образовању); 

- стекну  увид у језичку стварност и буду оспособљени да  уоче контрасте и врше порђења у односу на сопсвену стварност; 

- буду оспособљени да се компетентно и самосвесно споразумевају са људима из других земаља, усвајају норме вербалне и невербалне комуникације у 

складу са специфичностима језика који уче, као и да наставе, у оквиру формалног образовања и самостално, учење другог и трећег страног језика; 
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• Медији (штампа, телевизија) 

• Интересантне животне приче 

и догађаји 

• Свет компјутера 

(распрострањеност и примена)  

недопадања 

9. Изражавање физичких сензација 

и потреба 

10. Исказивање просторних и 

временских односа 

11. Давање и тражење 

информација и обавештења 

12. Описивање и упоређивање 

лица и предмета 

13. Изрицање забране и реаговање 

на забрану 

14. Изражавање припадања и 

поседовања 

15. Скретање пажње 

16. Тражење мишљења и 

изражавање слагања и неслагања 

17. Тражење и давање дозволе 

18. Исказивање честитки 

19. Исказивање препоруке 

20. Изражавање хитности и 

обавезности 

21. Исказивање сумње и 

несигурности 

Разумевање прочитаног текста  

Оспособљавање ученика за 

разумевање прочитаних текстова  

- у непознатом тексту препознаје познате речи, изразе и 

реченице (нпр. у огласима, на плакатима) 

- разуме општи садржај и смисао краћих текстова 

(саопштења, формулара са подацима о некој особи, 

основне команде на машинама/компјутеру, декларације о 

производима, упутства за употребу и коришћење)  

СТРУЧНЕ ТЕМЕ  

- Материјали, средства, 

сировине и производи у биљној 

и сточарској производњи 

- Алати, машине и уређаји за 

биљну и сточарску производњу 

- Припрема, производња и 

контрола производног процеса 

у пољопривреди и сточарству 

- Прописана документација у 

биљној и сточарској 

производњи 

- Мере заштите и очувања 

радне и животне средине 

- Праћење новина у области 

биљне и сточарске производње 

- Пословна комуникација на 

страном језику релевантна за 

струку  

Усмена продукција  

Оспособљавање ученика за кратко 

монолошко излагање и за учешће 

у дијалогу на страном језику  

- употребљава једноставне изразе и реченице да би 

представио свакодневне, себи блиске личности, 

активности, ситуације и догађаје  

Писмена продукција  

Оспособљавање ученика за 

писање краћих текстова 

различитог садржаја  

- саставља кратак текст о одговарајућој теми 

- пише кратке поруке релевантне за посао (место, 

термини састанка) 

- пише краћи текст о себи и свом окружењу 

- попуњава формулар где се траже лични подаци  

Интеракција  

Оспособљавање ученика за 

учешће у дијалогу на страном 

језику и размену краћих писаних 

порука  

- на једноставан начин се споразумева са саговорником 

који говори споро и разговетно 

- поставља једноставна питања у вези са познатим темама 

из живота и струке као и да усмено или писмено одговара 

на иста (бројеви, подаци о количинама, време, датум) 

- напише кратко лично писмо, поруку, разгледницу, 

честитку  

      

Медијација  

Оспособљавање ученика да 

преводи, сажима и препричава 

садржај краћих усмених и писаних 

- На овом нивоу није предвиђена  
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текстова  

Медијска писменост  

Оспособљавање ученика да 

користе медије као изворе 

информација и развијају критичко 

мишљење у вези са њима  

- препознаје и правилно користи основне фонолошке 

(интонација, прозодија, ритам) и морфосинтаксичке 

категорије (именички и глаголски наставци, основни ред 

речи) 

- користи садржаје медијске продукције намењене учењу 

страних језика (штампани медији, аудио/видео записи, 

компакт диск, интернет итд.)  

 

Реченица  

Однос реченица у сложеној реченици: независно сложене и зависно сложене реченице. Управни и неуправни говор.  

Именице  

Варијанте падежних наставака: локатив једнине на -у; о береге/на берегу, о лесе/ в лесу, о крае/на краю; номинатив множине на -а, -я, -ья, -е: города, учителя, 

деревья, граждане. 

Именице којима се означавају професије људи, њихова национална и територијална припадност. Промена именица на: -ия, -ие, -мя. 

Именице плуралиа тантум (рецептивно). 

Обнављање и систематизација основних именичких промена. 

Заменице 

Обнављање и систематизација заменица обрађених у основној школи: личне, упитне (кто, что, какой, какое, какие). 

Одричне заменице: никто, ничто, никакой, ничей, и неодређене заменице: кто-то, кто-нибудь, некорый, несколко обрађивати као лексику. 

Придеви 

Промена придева 

Поређење придева типа: страший, младаший; прост облик суперлатива: ближайший, простейший, худишй. 

Рекција придева: уочавање разлика између руског и матерњег језика (больной чем, готовый к чему, способный к чему и сл). 

Бројеви 

Принципи промена основних бројева: 1, 2, 3, 4, 5 - 20 и 30, 40, 90, 100 (остале бројеве обрадити као лексику), њихова употреба у најчешћим структурама за 

исказивање времена с предлозима: с - до, с - по, от - до, к и др. Исказивање времена по сату у разговорном и службеном стилу. 

Глаголи 

Најчешће алтернације основе у презенту и простом и будућем времену. Творбс вида помоћу префикса, суфикса и основе. 

Глаголи кретања: кретање у одређеном правцу, неодређено кретање и кретање једном у оба правца: активирање до сада не обрађених глагола кретања (идти - 

ходить, ехать - ездить, бегать - бежать, плыть - плавать, лететь - летать, нести - носить, вести - водить, везти - возить). 

Рекција глагола: уочавање разлика између руског и матерњег језика (благодарить кого за что, пожертвовать кем - чем, напоминать о ком и сл). 

Прилози 
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Прилози и прилошке одредбе за место, време, начин и количину. Поређење прилога. 

Предлози 

Најфреквентнији предлози чија се употреба разликује у односу на матерњи језик (для с генитивом, из-за с генитивом у одредби одвајања од места и узрока, из-

под с генитивом у одредби одвајања од места, к с дативом у временској одредби, по с дативом у атрибутској, просторној и узрочној одредби исл). 

Везници 

Најфреквентнији прости везници у независно сложеним и зависно сложеним реченицама (а, да, и, но, или, если, пока, потому, так как, перед тем как и сл). 

Реченични модели 

Субјекатско - предикатски односи 

Реченице са именским предикатом 

1) копуле: быть, стать, являться  

Его отец был врачом, а он станет инженером. 

Это утверждение является спорным. 

2) отсуство копуле  

Его брат токарь по металлу. 

Она сегодня весёлая. 

Он сильнее всех. 

Објекатски односи  

1) директним објектом 

Мы купили новый учбеник. 

Я не получил ответа. 

2) индиректним објектом  

Он их побдагодарил за помощь. 

Эта фотография напоминает о прошлом. 

3) Зависном реченицом  

Брат в писмьме сообщает, что он летом приедет к нам. 

Временски односи  

Реченице с одредбом 

1) изражене прилогом 

Я пришёл раншьше тебя. 

2) изражене зависним падежом 

Они вернулись к вечеру (к трём часам). 

Я сегдона работал с пяти до семи часов. 

Начински односи 

Реченице са одредбом израженом прилогом 
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Он хорошо говорит по-русски. 

Он пишет более красиво, чем ты. 

Она поёт красивее всех. 

Узрочни односи  

Реченице са одредбом израженом зависним падежом. 

Он не приехал в срок по болезни. 

Атрибутивни односи 

Реченице с атрибутом 

1) у суперлативу 

А.С. Пушкин является величайшим русским поэтом. 

2) у зависном падежу  

Я забыл тетрадь по русскому языку 

*Корелација са другим наставним предметима /модулима: Српски језик и књижвност, Историја, Биологија 
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Наставни предмет: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране  

Разред: Први 

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 и 1/2013 - испр, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/18-др.правилник.) 

Циљеви предмета  
Општи циљ предмета: Циљ физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностимау повезаностима са осталим васпито - 

образовним подручјима допринесе интегралном развоју личности ученика (конгитивном, 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 циљева предмета:  подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела (превенција); развој и усавршавање моторичкоих способности и 

теоријских знања неопходних самостални рад на њима; стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово усвајање; проширивање 

и продубљавање интересовања који 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. 

 

 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама Вредновање остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

1. 

• Здравствена 

култура и физичка 

активност, као 

основа за 

реализовање 

постављених 

циљева и исхода 

6 

• Вежбе обликовања (јачања, лабављење 

и растезање); 

• Вежбе из корективне гимнастике; 

• Провера стања моторичких и 

функционалних способности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичком васпитању - 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа 

у спортским играма 

• 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; 
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2. 

 

• Развој моторичких 

и функционалних 

способности човека, 

као основа за 

реализовање 

постављених 

циљева и исхода 

2 

• Вежбе снаге без и са малим теговима 

(до 4 кг); 

• Трчање на 60 м и 100 м; 

• Трчање на 800 м ученице и 1000 м 

ученици; 

• Вежбе растезања (број понављања и 

издржај у крајњем положају), 

• Полигони спретности и окретности и 

спортске игре; 

• Аеробик; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичком васпитању - 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа 

у спортским играма 

• 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; 

3. 

 

• Усвајање знања, 

умења и вештина из 

спортских грана и 

дисциплина као 

основа за 

реализовање 

постављених 

циљева и исхода  

• Атлетика; 

12 

• АТЛЕТИКА У свим атлетским 

дисциплинама треба радити на развијању 

основних моторичких особина за дату 

дисциплину;  

Трчања: 

Усавршавање технике трчања на кратке и 

средње стазе: 

- 100 м ученици и ученице; 

- 800 м ученици и ученице; 

- штафета 4 x 100 м ученици и ученице  

Вежбање технике трчања на средњим 

стазама умереним интензитетом и 

различитим темпом у трајању од 5 до 10 

мин. 

Крос: јесењи и пролећни 

- 800 м ученице, 

- 1000 м ученици. 

Скокови:  

Скок удаљ корачном техником. 

Скок увис леђном техником. 

Бацања: 

Бацање кугле, једна од рационалних 

техника (ученице 4 кг, ученици 5 кг). 

Спровести такмичења у одељењу, на 

резултат, у свим реализованим атлетским 

дисциплинама. 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичком васпитању - 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа 

у спортским играма 

• Кратко описати основне 

карактеристике и правила спортске 

гране атлетике, гимнастике и 

спортске гране - дисциплина које се 

уче. 

• Демонстрирати - вежбе и технике 

атлетских дисциплина и вежби на 

справама и тлу које се уче 

(поседовати вештину) 

• Детаљније описати правила 

спортске гране за коју показује 

посебан интерес, за коју школа има 

услове. 

• Објаснити због којих је 

карактеристика физичког васпитања 

важно да активно учествује у 

процесу наставе и да самостално 

спроводи одређен програм физичке и 

спортске активности. 

• Ученик ће желети да се бави 

физичким, односно спортским 

активностима пошто ће сагледати 

(детектовати) позитивне 

карактеристике физичке и спортске 

активности и њихове позитивне 

утицаје на здравље, дружење и добро 

расположење. 

• Сагледати негативне утицаје 
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савременог начина живота (пушење, 

дрога, насиље, деликвентно 

понашање) и свестан је да физичким, 

односно спортским активностима 

могуће је предупредити негативне 

утицаје 

• Путем физичких односно 

спортских активности комуницирати 

са својим друговима и уживати у 

дружењу и контактима. 

4. 

• Спортска 

гимнастика: (Вежбе 

на справама и тлу);  

   

   

12 

• СПОРТСКА ГИМНАСТИКА: ВЕЖБЕ 

НА СПРАВАМА И ТЛУ 

Напомена: 

- Наставник олакшава, односно отежава 

програм на основу моторичких 

способности и претходно стечених умења 

ученика. 

1. Вежбе на тлу 

За ученике и ученице: 

- из упора за рукама, зибом, провлак 

згрчено напред до упора пред рукама 

(опружено); 

- колут напред и спојено усправно до ваге 

претклоном и заножењем, издржај 

- премет странце упором у "бољу" страну 

и спојено, премет странце у "слабију" 

страну 

- за напредни ниво премет напред упором 

2. Прескок 

За ученике коњ у ширину висине 120 цм; 

за ученице 110 цм: 

- згрчка; 

- разношка 

- за напредни ниво: склонка и прескоци 

са заножењем 

3.Кругови 

За ученике /доскочни кругови/: 

- њих, зањихом саскок, уз помоћ. 

4. Разбој 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичком васпитању - 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа 

у спортским играма 

• Довести у везу свакодневни живот 

и способност за учење и практичан 

рад са физичким, односно спортским 

активностима и правилном 

исхраном. 

• Објаснити да покрет и кретање, без 

обзира на то којој врсти физичке, 

односно спортске активности 

припадају, имају своју естетску 

компоненту (лепота извођења, 

лепота доживљаја). 

• Ученик ужива у извођењу покрета 

и кретања. 

• Ученик наводи основне олимпијске 

принципе и примењује их на 

школским спортским такмичењима и 

у слободном времену. 

• Препознаје нетолерантно 

понашање својих другова и реагује 

на њега, шири дух пријатељства, 

истрајан је у својим активностима. 

• Има правилан однос према 

окружењу у којем вежба, рекреира се 

и бави се спортом. 
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За ученике /паралелни разбој/: 

- из упора седећег разножно пред рукама, 

прехватом напред и дизањем склоњено 

став на раменима, спуст назад у упор 

седећи разножно, прехват рукама иза 

бутина, сножити и зањихом саскок.  

За ученице /двовисински разбој, једна 

притка, вратило/: 

- вис на в/п лицем према н/п: клим, 

премах згрчено једном ногом до виса 

лежећег на н/п, прехват (може 

разноручно) на н/п до упора јашућег; 

премах одножно 16предножном (уназад) 

до упора предњег; замахом уназад 

(зањихом) саскок пруженим телом; 

- једна притка: наскок у предњи, премах 

одножно једном ногом до упора јашућег; 

премах одножно заножном до упора 

стражњег; саскок саседом (замахом 

ногама унапред). 

5. Вратило 

За ученике /доскочно вратило/ 

- из мирног виса узмак до упора, замахом 

ногама уназад (зањихом) саскок увито 

6. Греда 

За ученице /висока греда/: 

- залетом и суножним одскоком наскок у 

упор чучећи; окрет за 90° усправ у успон, 

окрет за 180°, лагано трчање на прстима, 

скок са променом ногу, кораци у успону 

до краја греде; саскок згрчено (бочно у 

односу на греду). 

7. Коњ са хватаљкама  

За ученике: 

- из упора пред рукама, коло заножно 

левом, коло заножно десном.  

Школско такмичење (одељење, школа): 

актив наставника физичког васпитања 

бира справе на којима ће се ученици 
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* корелација са другим предметима • Биологија, Физика, Екологија, Хемија, Ликовна култура, Музичка култура 

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

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

предмета и професори физичког васпитања дефинишу могуће професионалне поремећаје, на основу чега се програмирају се посебни садржаји, којима се 

обезбеђује превенција.  

 

такмичити. 

За напредније ученике: састави из 

система школских спортских такмичења 

и учешће на вишим нивоима школских 

такмичења.  

Минимални образовни захтеви: 

За ученике: наставни садржаји из 

програма вежби на тлу, прескока, једне 

справе у упору и једне справе у вису; 

За ученице: наставни садржаји из 

програма вежби на тлу, прескока, греде и 

двовисинског разбоја. 

5. 
• Спортска игра (по 

избору) 
12 

• СПОРТСКА ИГРА (по избору) 

- Понављање и учвршћивање раније 

обучаваних елемената игре. 

- Даље проширивање и продубљавање 

техничко-тактичке припремљености 

ученика у складу са изборним програмом 

за дату игру. На основу претходних 

умења у техници и тактици наставник 

планира конкретне садржаје из спортске 

игре. 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичком васпитању - 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа 

у спортским играма 

 

6. 

• Физичка, односно 

спортска активност: 

у складу са 

могућностима 

школе 

10 

• Актив наставника, према програму који 

сам доноси (из програма трећег разреда 

(програм по избору ученика) у складу са 

могућностима школе, организује наставу 

за коју ученици покажу посебно 

интересовање 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичком васпитању - 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа 

у спортским играма 

 

Укупан број часова    64  
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Наставни предмет: МАТЕМАТИКА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 и 1/2013 - испр, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/18-др.правилник.) 

Циљеви предмета:  
- 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; 

- 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. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Број 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1.  Реални бројеви 9 

Преглед природних, целих и рационалних 

бројева 

Ирационални бројеви, скуп реалних 

бројева 

НЗД и НЗС природних бројева 

Операције са разломцима и децималним 

бројевима 

Израчунавање вредности једноставног 

рационалног израза, операције у скупу R 

Апсолутна вредност броја, прибижан 

број, грешка 

Заокруживање бројева и операције са 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- усмену проверу знања 

-  писмену провера 

знања 

-  тестове знања 

• разликује основне подскупове скупа реалних 

бројева (N, Z, Q, I) и уочава релације N Z R, 

I R 

• 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 

• заокружује број на одређени број децимала 
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њима 

Реални бројеви- контролна вежба 

• одреди апсолутну и релативну грешку 

 

2. 

Пропорционалност 

величина 
10 

Размера и пропорција, директна и 

обрнута 

Прост и сложен сразмерни рачун 

Рачун поделе 

Рачун мешања 

Процентни и пормилни рачун 

Пропорционалност – контролна вежба 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

-  тестове знања 

 

• 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 величне , да је примени у 

решавању једноставних проблема и. прикаже 

графички 

• решава проблем који се односи на мешање две 

компоненте 

• одреди непознату главницу, проценат или 

процентни износ  

3. 

 

Рационални 

алгебарски изрази 
13 

Операције са полиномима 

Растављање полинома на чиниоце 

НЗД и НЗС полинома 

Сабирање и одузимање алгебарских 

израза 

Множење и дељење алгебарских 

разломака 

Трансформације рационалних 

алгебарских израза 

Рационални алгебарских израза 
Рационални алгебарски изрази- контролна 

вежба 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

-  тестове знања 

 

• 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 

4. Геометрија 11 

Увод у геометрију 

Углови- међусобни однос и врсте, углови 

са паралелним крацима 

Троугао- углови троугла и њихов 

међусобни однос 

Углови, троугао, углови троугла, 

симетрала дужи и угла и њихова 

конструкција 

Значајне тачке троугла(тежиште, 

ортоцентар, средња линија)- дефиниција и 

конструкција и основне релације у ЈКР, тј. 

ЈКС троуглу 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

-  тестове знања 

 

• 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 
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Конструкција елемената троугла- ЦОК, 

ЦУК, h 

Четвороугао- врсте и особине 

Размера и пропорционалност дужи. 

Талесова теорема 

Примена Талесове теореме, подела дужи на 

једнаке делове 

Геометрија- контролна вежба 

задацима 

• дефинише појам симетрала дужи и 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  

5. 

Линеарне 

једначине и 

неједначине. 

Линеарне функције 

и системи 

13 

Линеарне једначине 

Решавање линеарних ј-на са једном 

непознатом 

Примена лин. ј-на 

Ј-не које се своде на линеарне ј-не 

Линеарна функција 

Линеарне неједначине 

Системи лин. ј-на 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

-  тестове знања 

 

• дефинише појам линеарне једначине 

• реши линеарну једначину 

• примени линеарну једначину на решавање 

проблема 

• решава једначине које се своде 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 

6. 
Писмени задаци са 

исправкама 
8 

Писмени задаци 

Исправак писменог задатка 
Индивидуални рад 

 

Укупан број часова 
64 

 

*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Физика,  Хемија 
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Наставни предмет: РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теорија Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

 64   

Недељни фонд часова:  2   

Наставни план и програм објављен је: ''Службени гласник СРС-Просветни гласник'', бр. 6/90 и ''Сл. гласник РС - Просветни гласник'', бр. 4/91, 7/93, 17/93, 

1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр. 

11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ  наставе предмета:  

1. Упознавање са значајем информатичке компетентности и дигиталне писмености за живот у савременом друштву 

2. Упознавање ученика са основним постулатима информатике; 

3. Оспособљавање ученика за коришћење основних могућности оперативних система и система датотека 

4. Упознавање основних принципа функционисања локалних мрежа и оспособљавање за коришћење мрежних ресурса; 

5. Упознавање основних принципа функционисања интернета и оспособљавање за коришћење његових најпопуларнијих сервиса 

6. Оспособљавање ученика да користе различите изворе информација и имају критички однос према њима, да баратају информацијама, да одвајају битно од 

небитног, да процењују исправност извора и употребе их на ефикасан начин 

7. Оспособљавање ученика за тумачење и разликовање података и информација кроз табеларно, графичко, текстуално приказивање, проналажење примене, 

повезивање са претходним знањем из других предмета 

8. Оспособљавање ученика да одаберу и примене најприкладнију технологију сходно задатку, области у којој је примењују или проблему који решавају 

9. Оспособљавање за одговорну примену препорука заштите здравља, безбедности, личне и приватности других у свакодневном раду у дигиталном окружењу 

10. Развијање свести о важности етичког коришћења информација и технологије 

11. Оспособљавање за коришћење рачунара у другим предметним областима; 

12. Развијање интересовања за стицање потребних знања и развој вештина које би ученици употребили за даље образовање и напредовање 

Задаци: да ученици: 

– развију свест о неопходности коришћења рачунара у свакодневном животу и раду и значају информатике за функционисање и развој друштва; 

– примене стечена знања и вештине у стицању конкретног образовања за будуће занимање; 

– јачају способност за прецизно и концизно дефинисање проблема; упознају се са алгоритамским начином решавања проблема и основним алгоритмима; 

– стекну знања потребна за подешавање параметара оперативног система на нивоу корисничког интерфејса, коришћење могућности оперативних система и 

система датотека конкретног оперативног система; 

– овладају коришћењем програма за обраду текста и табеларних података и креирање докумената у коме су интегрисани текст, слика и табела; 

– упознају начине израде презентација и оспособе се за израду једноставнијих презентација; 

– разумеју принципе функционисања интернета, локалних мрежа и оспособе се за коришћење мрежних ресурса, интернет сервиса и система за електронско 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 534 
 

учење; 

– унапреде способности за брзо, ефикасно и рационално проналажење информација коришћењем рачунара, као и њихово критичко анализирање и преношење; 

– развију прецизност, рационалност и креативност у раду са рачунаром; 

– на адекватан начин користе предности рачунара и друштвених мрежа у удруживању са другима и покретању акција чији је циљ ширење корисних 

информација или пружање помоћи и подршке онима којима је то потребно; 

– изграде правилне ставове према коришћењу рачунара, без злоупотребе и претеривања које угрожава њихово физичко и ментално здравље; 

– упознају савремена ергономска решења која олакшавају употребу рачунара и изграде спремност за праћење нових решења у области информатичке 

технологије; 

– развијају способности да стечена знања примењују за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневном животу. 

Редни 

бр. 
Назив теме Бр. часова Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. 

Основе 

рачунарске  

технике 

10 

Информација и информатика. Кодирање 

информација коришћењем бинарног бројевног 

система. Представљање разних типова 

информација (текстуалне, графичке, звучне). 

Кодирање карактера, кодне схеме. Јединице за 

мерење количине информација. Значај и 

примена рачунара. Карактеристике 

информационог друштва. Утицај рачунара на 

здравље. Структура и принцип рада рачунара. 

Врсте меморије рачунара. Процесор. Матична 

плоча. Магистрала. Улазно-излазни уређаји. 

Утицај компоненти на перформансе рачунара. 

Софтвер, појам и улога у PC. Врсте софтвера. 

Намена сваке врсте софтвера   

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестови знања 

- активност на часу 

• Објасни значење појмова податак, 

информација и информатика 

• Разликује појмове бит и бајт 

• Наведе јединице за мерење количине 

података 

• Претвара меру количине података из једне 

мерне јединице у другу 

• Објасни основне карактеристике 

информационог друштва 

• Наведе опасности и мере заштите здравља од 

претеране и неправилне употребе рачунара  

• Препозна компоненте из којих се састоји 

рачунар и објасни њихову функционалност 

• Објасни намену оперативно и спољашње 

меморије у рачунарском систему 

• Наброји врсте спољашњих меморија и 

објасни њихове карактеристике 

• Објасни сврху софтвера у рачунарском 

систему 

• Наброји врсте софтвера и објасни њихову  

2. 

Рад у 

оперативном 

систему 

6 

Подешавање радног окружења. Концепти 

организације докумената и фасцикли. Типови 

датотека. Претрага садржаја по различитим 

критеријумима. Манипулација садржајима на 

диску. Инсталација корисничког софтвера. 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестови 

практичних 

• Објасни сврху (намену) оперативног система 

• Наброји оперативне системе који се данас 

користе на различитим дигиталним уређајима 

• Изврши основна подешавања радног 

окружења ОС 

• Разликује типове датотека 
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вештина 

- активност на часу 

• Хијерархијски организује фасцикле и 

управља фасциклама и документима (Копира, 

премешта и брише документе и фасцикле) 

• Врши претрагу садржаја по различитим 

критеријумима 

• Разуме потребу за инсталирањем новог 

софтвера 

• Врши компресију и декомпресију фасцикли и 

докумената  

3. Примена ИКТ-а 38 

Интерфејс текст процесора. Једноставнија 

подешавања интерфејса. Правила слепог 

куцања. Операције са документима (креирање, 

отварање, премештање од једног до другог 

отвореног документа, чување, затварање). 

Едитовање текста. Премештање садржаја 

између више отворених докумената. Уметање 

у текст: специјалних симбола, датума и 

времена, слика, текстуалних ефеката. 

Проналажење и замена задатог текста. 

Уметање и позиционирање нетекстуалних 

објеката. Уметање табеле у текст. Логичко 

структуирање текста (наслови, параграфи, 

слике табеле). Форматирање текста (страница, 

ред, маргине, проред). Форматирање текста. 

Исправљање грешака. Нумерација страница. 

Израда стилова. Коришћење готових шаблона 

и израда сопствених шаблона. Писање 

математичких формула. Генерисање садржаја 

и индекса појмова. Штампање докумената. 

Индивидуални и сараднички рад над 

документима уз коришћење текст процесора у 

облацима. 

Подешавање радног окружења програма за 

израду мултимедијалне презентације. Рад са 

документима. Додавање и манипулација 

 

- тестови 

практичних 

вештина 

- активност на часу 

- праћење 

индивидуалних или 

групних пројеката 

• Одабере и примењује одговарајућу 

технологију (алате и сервисе) за реализацију 

конкретног задатка 

• креира дигиталне продукте, поново их 

користи, ревидира и проналази нову намену 

• користи технологију за прикупљање, анализу, 

вредновање и представљање података и 

информација 

• припреми и изведе аутоматизовану 

аналитичку обраду података коришћењем 

табеларних и графичких приказа  
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страницама, слајдовима или фрејмовима. 

Основна правила и смернице за израду 

презентације (количина текста и објеката, 

величина и врста слова, дизајн,...). 

Форматирање текста. Додавање објеката 

(слика, звука, филма,...). Избор позадине или 

дизајна-тема. Ефекти анимације (врсте, 

подешавање параметара, анимационе шеме). 

Прелаз између слајдова или фрејмова. 

Интерактивна презентација (хиперлинкови и 

дугмад). Штампање презентације. 

Подешавање презентације за јавно 

приказивање. Сараднички рад при изради 

презентације. Наступ презентера (држање 

тела, вербална и невербална комуникација, 

савладавање треме). 

Подешавање радног окружења програма за 

табеларна прорачунавања. Рад са 

документима. Уношење података 

(појединачно и аутоматско попуњавање). 

Измена типа и садржаја ћелија. Сортирање и 

филтрирање. Подешавање димензија, 

премештање, фиксирање и сакривање редова и 

колона. Додавање и манипулација радним 

листовима. Уношење формула са основним 

аритметичким операцијама. Референце ћелија. 

Функције за сабирање, средњу вредност, 

најмању, највећу, пребројавање, 

заокруживање. Логичке функције. Копирање 

формула. Форматирање ћелија. Типови 

графикона, приказивање података из табеле. 

Подешавање изгледа странице документа за 

штампање (оријентација папира, величина, 

маргине, прелом стране, уређивање заглавља и 
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подножја, аутоматска нумерација страна). 

Преглед пре штампе, аутоматско штампање 

заглавља колона, штампање опсега ћелија, 

целог радног листа, целог документа, 

графикона, одређивање броја копија. 

4. 

Рачунарске 

мреже, 

интернет и 

електронска 

комуникација 

10 

Сервиси Интернета: World Wide Web, FTP, 

електронска пошта, веб-форуми. Веб-читачи. 

Претраживачи.  Интернет мапе. Виртуелни 

телефон. Друштвене мреже и њихово 

коришћење. Електронска трговина, 

електронско банкарство, учење на даљину.  

Право и етика на Интернету. Локалне мреже. 

Повезивање чворова мреже. Рачунари-сервери 

и рачунари-клијенти. Интернет провајдери и 

њихове мреже. Технологије приступа 

интернету. Глобална мрежа (Интернет). 

Интернет протокол. IP шема адресирања. 

Рутер и рутирање. Организација домена и 

доменских имена. Систем доменских имена 

DNS. Формирање локалне мреже. Дељење 

ресурса локалне мреже. Навигација кроз 

локалну мрежу. Повезивање локалне мреже са 

глобалном мрежом (интернетом). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- праћење 

остварености 

исхода 

- електронски 

тестови 

- активност на часу 

• Приступа садржајима на интернету, 

претражује интернет и преузима жељене 

садржаје 

• Користи електронску пошту 

• Користи интернет мапе, виртуелни телефон и 

сличне веб-сервисе 

• Објасни појмове електронска трговина и 

електронско банкарство 

• Објасни како функционише учење на даљину 

• Освести важност поштовања правних и 

етичких норми при коришћењу интернета 

• Објасни предности умрежавања 

• Наведе могуће структуре локалне мреже и 

уређаје који се користе за умрежавање 

• Користи ресурсе локалне мреже 

• Објасни у чему је разлика између рачунара-

сервера и рачунара-клијената 

• Објасни чему служи рутер и шта је рутирање 

• Објасни који посао обављају интернет-

провајдери 

• Наведе начине приступа интернету 

• Објасни разлику између локалне и глобалне 

мреже 

• Објасни принципе функционисања интернета 

• Објасни појам и сврху интернет протоколи 

• Објасни зашто постоји систем доменских 

имена  

• процени квалитет информација са којима се 

сусреће 

• препозна прихватљиво / неприхватљиво 

понашање у оквиру дигиталне комуникације; 

• пријави непримерене дигиталне садржаје или 
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*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Српски језик и књижевност, Енглески језик, Математика, Стручни предмети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нежељене контакте и потражи помоћ 

• препозна знаке зависности од технологије и 

правовремено реагује 

• води рачуна о онлајн идентитету и 

приватности;  

Укупан број часова            64    
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Наставни предмет: ИСТОРИЈА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 и 1/2013 - испр, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/18-др.правилник.) 

Циљеви предмета:  
- 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  (истраживачких  вештина,  критичког  и  креативног  

мишљења,  способности изражавања  и  образлагања  сопствених  ставова,  разумевања  мултикултуралности,  развијање толеранције  и  културе  

аргументованог  дијалога). 

Задаци: 
- Стицање и проширивање  знања  о  националној  и  општој  историји  (политичкој,  економској, друштвеној,  културној...);  

- Разумевање  узрока  и  последица  историјских  догађаја,  појава  и процеса,  и  улогу  истакнутих личности  у  развоју  људског друштва;  

- Развијање  свести о повезаности појава из прошлости са појавама из садашњости;   

- Развијање свести  да  национална  историја  представља  саставни  део  регионалне,  европске  и глобалне  историје;  

- Развијање  истраживачког  духа  и  критичког  односа  према  прошлости  самосталном  анализом различитих  историјских  извора  и  литературе  и  

проналажењем  и  систематизовањем  стечених информација;  

- Оспособљавање  за  проналажење,  прикупљање  и  коришћење  информација  датих  у различитим  симболичким  модалитетима  (историјске  карте,  

графикони,  табеле...)  и  њихово повезивање  са претходним историјским знањем;  

- Оспособљавање  да  препознају  различита тумачења истих историјских догађаја;  

- Повезивање  стечених знања и вештина са  садржајима  сродних  наставних предмета: 

- Оспособљаање  за  примену  стечених  знања  и  практичних  вештина  у  свакодневном животу;  

- Унапређивање  вештине  неопходне  за  индивидуални  и  тимски  рад  (комуникативност, образлагање сопствених ставова, аргументовани дијалог...); 

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

- Развијање свести о квалитету стеченог знања и потреби сталног усавршавања.  
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Редни 

бр. 
Назив теме 

Број 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

1. 
Српска држава и 

државност 
32 

• Српска државност у средњем веку. 

• Српски народ и његови суседи у средњем веку. 

• Положај Срба под османском, хабзбуршком и 

млетачком влашћу (XVI-XVIII век). 

• Српска револуција 1804-1835. и њено место у контексту 

европских збивања. 

• Развој државних институција. 

• Развој уставности. 

• Улога модерних династија (Карађорђевићи, 

Обреновићи, Петровићи) у развоју српске државности. 

• Ратови Србије и Црне Горе за независност 1876-1878. 

• Формирање модерног политичког система и настанак 

странака (радикалне, либералне и напредњачке). 

• Положај Срба под османском и хабзбуршком влашћу у 

XIX и почетком XX века. 

• Србија и Црна Гора у Балканским ратовима и Првом 

светском рату. 

• Најзначајније личности (вожд Карађорђе Петровић, кнез 

Милош Обреновић, прота Матеја Ненадовић, митрополит 

Стефан Стратимировић, Димитрије Давидовић, Тома 

Вучић Перишић, Илија Гарашанин, кнез Александар 

Карађорђевић, кнез Михаило Обреновић, Владимир 

Јовановић, Светозар Милетић, краљ Милан Обреновић, 

владика Петар И Петровић, владика Петар II Петровић, 

књаз Данило Петровић, књаз Никола Петровић, Лука 

Вукаловић, Јован Ристић, Стојан Новаковић, Никола 

Пашић, краљ Александар Обреновић, краљ Петар И 

Карађорђевић, престолонаследник Александар 

Карађорђевић, Радомир Путник, Степа Степановић, 

Живојин Мишић, Петар Бојовић, Јанко Вукотић...). 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

•праћење 

остварености 

исхода 

• тестове знања 

• препозна различите историјске 

садржаје (личности, догађаје, 

појаве и процесе) и доведе их у 

везу са одговарајућом 

временском одредницом и 

историјским периодом; 

• разликује периоде у којима је 

постојала, престала да постоји и 

поново настала српска држава; 

• наведе и упореди одлике српске 

државности у средњем и новом 

веку; 

• уочи утицај европских 

револуционарних збивања на 

развој српске националне и 

државне идеје; 
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2. 

 

Српски народ у 

југословенској 

држави 

14 

• Југословенска идеја и конституисање државе. 

• Одлике политичког система у југословенској краљевини 

(политичке борбе, Видовдански и Октроисани устав, 

лични режим краља Александра, стварање Бановине 

Хрватске и отварање српског питања). 

• Априлски рат и последице пораза, геноцид над Србима 

у НДХ. 

• Отпор, устанак и грађански рат. 

• Биланс рата и допринос Југославије победи 

антифашистичке коалиције. 

• Проглашење републике и изградња новог државног и 

друштвеног уређења. 

• Сукоб Југославије и социјалистичких земаља - 

резолуција Информбироа, Голи оток. 

• Југославија између истока и запада. 

• Разбијање и распад Југославије - пораз Југославије као 

идеје, политичког пројекта и друштвеног система, велике 

силе и југословенска криза, ратови у Словенији, 

Хрватској, Босни и Херцеговини, настанак нових држава, 

сукоби на Косову и Метохији и НАТО интервенција 

1999, Косовско питање, раздвајање Србије и Црне Горе. 

• Најзначајније личности (краљ Александар И 

Карађорђевић, Никола Пашић, Стјепан Радић, Љуба 

Давидовић, Светозар Прибићевић, Антон Корошец, 

Милан Стојадиновић, Влатко Мачек, кнез Павле 

Карађорђевић, краљ Петар II Карађорђевић, генерал 

Драгољуб Михаиловић, генерал Милан Недић, Анте 

Павелић, Јосип Броз Тито, Слободан Милошевић, Фрањо 

Туђман...). 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

•праћење 

остварености 

исхода 

• тестове знања 

• образложи најважније мотиве и 

узроке стварање југословенске 

државе; 

• уочи значај настанка 

југословенске државе за српски 

народ; 

• идентификује одлике 

југословенске државе као 

монархије и као републике; 

• разликује особености 

друштвено-политичких система 

који су постојали у 

југословенској држави; 

• уочи и разуме међународни 

положај југословенске државе; 

• образложи допринос 

југословенских антифашистичких 

покрета победи савезника у 

Другом светском рату; 

• именује најважније личности 

које су утицале на друштвено-

политичка збивања у Југославији. 

 

 

 

 

 

 

3. 

Достигнућа 

српске културе 
10 

• Средњовековна култура Срба (језик и писмо, верски 

карактер културе, Мирослављево јеванђеље, књижевност, 

најзначајније задужбине, правни споменици). 

• Последице сеоба на српску културу (утицај 

западноевропских културних кретања на српску 

културу). 

• Успон грађанске класе. 

• Свакодневни живот сеоског и градског становништва. 

• Културна и просветна политика - оснивање Велике 

школе, Универзитета, академије наука, Народног 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

•праћење 

остварености 

исхода 

• тестове знања 

• разликује периоде у којима су 

настала најзначајнија дела српске 

културе; 

• упореди одлике српске културе 

различитих периода; 

• објасни утицаје историјских 

збивања на културна кретања; 

• опише одлике свакодневног 

живота код Срба у различитим 

епохама и областима; 
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*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Српски језик и књижевност, Географија, Верска настава, Грађанско васпитање 

 

 

 

 

 

позоришта. 

• Европски културни утицаји. 

• Личности - Свети Сава, деспот Стефан Лазаревић, 

монахиња Јефимија, Доситеј Обрадовић, Вук Караџић, 

Сава Текелија, Петар II Петровић Његош, Паја Јовановић, 

Урош Предић, Надежда Петровић, Лаза Костић...). 

• Српска култура као део југословенског културног 

простора (културна сарадња и прожимања, наука, 

уметнички покрети, хуманитарне и спортске 

организације, популарна култура, личности - Никола 

Тесла, Михајло Пупин, Михаило Петровић Алас, Јован 

Цвијић, Милутин Миланковић, Бранислав Нушић, 

Исидора Секулић, Јован Дучић, Ксенија Атанасијевић, 

Слободан Јовановић, Сава Шумановић, Иван 

Мештровић, Иво Андрић, Милош Црњански, Бојан 

Ступица, Десанка Максимовић, Борислав Пекић, 

Добрица Ћосић, Александар Петровић, Александар 

Поповић, Емир Кустурица, Душан Ковачевић…). 

• именује најважније личности 

које су заслужне за развој српске 

културе. 

4. 

Српски народ и 

Србија у 

савременом 

свету 

8 

• Најутицајније државе и организације у међународним 

политичким и економским односима. 

• Улога Организације уједињених нација у очувању мира 

у свету, борби против сиромаштва и заштити културних 

споменика. 

• Геополитички положај Србије. 

• Чланство Србије у регионалним, европским и светским 

организацијама (Савет Европе, ОЕБС, ОУН…). 

• Срби ван Србије (проблем избеглица, Црна Гора, 

Република Српска, Срби у дијаспори). 

• Свет почетком XXI века - научни и технолошки развој, 

Интернет, утицај медија на јавно мњење, популарна 

култура, глобализација, тероризам, еколошки проблеми... 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење 

остварености 

исхода 

• тестове знања 

• идентификује најважније 

чиниоце у међународним 

политичким и економским 

односима; 

• разуме место и улогу Србије у 

савременом свету; 

• утврди значај чланства Србије у 

међународним организацијама; 

• објасни утицај савремених 

техничких достигнућа на 

повезивање људи у свету. 

Укупан број часова 64  
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ЈЕЗИЧКА 

РЕЦЕПЦИЈА  

СЛУШАЊЕ  • разуме стручне термине и краће реченице прочитане наглас  

ЧИТАЊЕ  • уме да течно, тачно и са разумевањем прочита латинске реченице и једноставније, прилагођене стручне текстове  

ЈЕЗИЧКА 

ПРОДУКЦИЈА  

ГОВОР  • има правилан изговор и интонацију  

ПИСАЊЕ  • записује и формулише стручне термине и кратке реченице у складу с ортографском нормом  

ИНТЕРАКЦИЈА  • усмено и писмено одговара на једноставна питања  

МЕДИЈАЦИЈА  
• показује своје разумевање непосредним (усменим) превођењем стручног израза или поруке са класичног на матерњи језик или њиховим парафразирањем; 

• писмено преводи стручне изразе и кратке реченице са класичног на матерњи језик уз помоћ речника или наставника;  

ЗНАЊА О ЈЕЗИКУ  

• има систематску представу граматичке структуре класичних језика које је учио; 

• научити речи везане за граматичке садржаје; 

• препознаје утицај класичних језика на уобличење лексике и фразеологије савремених језика.  

МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ  • служи се медијима масовне комуникације ради стицања и продубљивања знања о класичним језицима и културама  

  3. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА  

• стручни предмети; 

• матерњи и страни језици. 

   

Наставни предмет: ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32      

Недељни фонд часова: 1      

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 и 1/2013 - испр, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/18-др.правилник.) 

Циљеви предмета:  
- оспособљавање ученика за разумевање сваковрсних порука које су у вези са струком, формулисане на латинском језику; 

- упознавање ученика са битним елементима савременог језика струке,који се заснива на латинском језику; 

- боље разумевање граматичких модела, како у српском, тако и у страним језицима. 

Задаци:  

- Оспособљавање ученика да савлађују и самостално примењују основне граматичке категорије; 

- Усвајање одређеног фонда речи везаних за струку, упоређивњее и повезивање граматике латинског и српског, односно страног језика; 

- Правилно читање, препознавање и разумевање садржаја и значења стручних термина на латинском језику, да уз помоћ речника или наставника, преводи 

стручне изразе и кратке реченице са латинског на српски језик; 

-Да користи знање латинског језика да би схватио значење речи латинског порекла у српском и другим језицима.  
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  ЦИЉЕВИ  
ИСХОДИ 

По завршетку првог разреда ученик ће:  
ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ И ТЕМЕ  

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО ЗА 

ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА  

• Оспособљавање ученика да чита и 

пише латински језик и да то знање 

примењује у стручним предметима  

• се упознати са основним појмовима о латинском 

језику; 

• разликовати врсте речи и њихове промене; 

• овладати традиционалним изговором латинског 

језика.  

• латинско писмо, изговор и 

нагласак; 

• врсте речи и њихове промене;  

• поређење са српском абецедом и 

абецедама у другим језицима; 

• читање текстова, рецепата, назива 

биљака; 

• праћење процеса усвајања нових 

садржаја усменим испитивањем 

ученика; 

• оцена на крају поглавља. 

• Тему реализовати кроз 3 часа. 

• савладавање именске промене; 

• оспособљавање ученика да може 

да препозна стручне термине из 

класичних језика у области осталих 

стручних предмета  

• знати правилно навођење именица; 

• разликовати именице према томе којој деклинацији 

припадају; 

• савладати промене именица по пет деклинација и 

то: 

И деклинација, именице женског рода; 

II деклинација, именице на -ус, -ум; 

III деклинација: консонантске основе (без изузетака) 

и једнакосложне именице; 

IV и V деклинација: номинатив и генитив једнине уз 

помоћ речника (препознавање ном. и ген. множине); 

• стећи основна знања о именицама грчког порекла у 

латинском језику: номинатив и генитив једнине и 

множине; 

• научити именице које се узимају као примери за 

вежбу деклинација.  

• именице И, II, III, IV и V 

деклинације. 

• грчке именице: номинатив и 

генитив једнине и множине. 

• утврђивање падежног система у 

српском језику; род; број; 

• различите врсте вежбања у писаном 

облику (препознавање падежних 

облика именица, стављање именица у 

тражене падеже, 

• превођење са латинског на српски 

падежних облика именица); 

• тест знања на крају модула. 

• Тему реализовати кроз 8 часова. 

• савладавање глаголске промене; 

• оспособљавање ученика за 

разумевање једноставних реченица 

и стручних израза  

• разликовати којој коњугацији глагол припада 

• научити промену глагола свих коњугација у 

индикативу презента актива и пасива и императиву 

актива; 

• усвојити ред речи у латинској реченици; 

• разликовати активну и пасивну конструкцију 

реченице;  

• индикатив презента актива и 

пасива глагола свих коњугација 

и глагола на -ио III коњугације; 

• императив презента актива 

глагола свих коњугација; 

• индикатив и императив 

презента глагола ессе.  

• вежбања у писаном облику која 

подразумевају и превођење 

једноставнијих реченица са латинског 

на српски; 

• праћење процеса усвајања нових 

знања усменим испитивањем; 

• тест знања на крају теме. 

• Тему реализовати кроз 7 часова. 

• савладавање придевске промене 

указивањем на подударност са 

• моћи да усклађује придев са именицом у роду, 

броју и падежу; 

• придеви И, II и III 

деклинације; 

• различите врсте вежбања у писаном 

облику (повезивање именице са 
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именском променом • знати промену глаголских придева; 

• знати да изведе компаративе и суперлативе придева 

(номинатив једнине и множине); 

• знати да правилно употребљава придеве при 

превођењу стручних термина са латинског на 

српски. 

• научити значење фреквентних придева. 

• компарација придева 

(правилна и суплетивна). 

придевом). 

• проверавање знања ученика о 

систему компарације у српском 

језику; 

• праћење процеса усвајања нових 

знања усменим испитивањем. 

• тест знања на крају модула. 

• Тему реализовати кроз 4 часа. 

• стицање знања о врстама и 

промени заменица у латинском 

језику 

• заменице за 1. и 2. лице у једнини и множини; 

повратна заменица; присвојне у оквиру промене 

придева И и II деклинације (ниво препознавања); 

остале само у номинативу једнине, односно 

преведене по потреби. 

• личне заменице, присвојне и 

повратне заменице; 

• заменице у рецептури. 

• различите врсте вежбања у писаном 

облику; 

• тест на крају модула. 

• Тему реализовати кроз 3 часа. 

• стицање знања о врстама и 

промени бројева у латинском језику 

• знати основне бројеве 1-10, 100, 1000 (без промене 

1-3 и 1000 у множини); редне бројеве у оквиру 

промене придева И и II деклинације (ниво 

препознавања). 

• основни бројеви; 

• редни бројеви. 

• различите врсте вежбања у писаном 

облику; 

• тест на крају модула. 

• Тему реализовати кроз 3 часа. 

• стицање знања о прилозима и 

предлозима у латинском језику 

• препознавати позитив прилога уз помоћ речника, а 

компарацију прилога на основу компарације 

придева; препознавати предлоге уз помоћ речника; 

• научити значење најфреквентнијих предлога у 

стручној терминологији. 

• прилози (творба и 

компарација); 

• предлози. 

• различите врсте вежбања у писаном 

облику; 

• праћење процеса усвајања нових 

знања усменим испитивањем; 

• Тему реализовати кроз 3 часа. 

Укупан број часова       32         
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Наставни предмет: ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

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 и 1/2013 - испр, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/18-др.правилник.) 

Циљ  предмета: 

- 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.  

Задаци:Упознавање са основним појмовима екологије 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. 

Основни 

појмови 

екологије 

5 

• Дефиниција, предмет истраживања и 

значај екологије 

• Структура екосистема 

• Процеси који се одигравају у екосистему 

• Биодиверзитет 

• Биосфера као јединствени еколошки 

систем Земље  

Евидентирање и оцењивање 

ученика (путем усмене и 

писане провере знања, 

тестирања, израде 

презентација ) 

• дефинише предмет истраживања и значај 

екологије 

• објасни структуру екосистема 

• објасни процесе који се одигравају у екосистему 

• анализира међусобне односе организама у 

ланцима исхране 

• објасни структуру биосфере 

• анализира биогеохемијске циклусе у биосфери 

• утврђује значај биодиверзитета за опстанак 

живота на Земљи 

. 

 

2. 

Животна 

средина и 

одрживи 

развој 

17 

• Извори загађивања животне средине 

• Последице загађивања животне средине 

• Заштита животне средине и одрживи 

развој 

• Глобалне промене у животној средини и 

њихове последице 

Евидентирање и оцењивање 

ученика (путем усмене и 

писане провере знања, 

тестирања, израде 

презентација ) 

• наведе изворе загађивања животне средине 

• анализира врсте загађивања свог непосредног 

окружења 

• процени последице загађивања животне средине 

• објасни значај одрживог развоја 

• наведе облике енергетске ефикасности 

• наведе узроке нестајања биљних и животињских 

врста на територији Србије 
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*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Географија, Физика, Хемија, Исхрана људи, Здравствена безбедност хране 

 

 

 

 

 

 

 

• испољи одговоран однос према домаћим 

животињама, кућним љубимцима, огледним 

животињама, крзнашицама и осталим угроженим 

животињским и биљним врстама 

• процени последице глобалних климатских 

промена 

 

3. 

Еколошка 

култура 
10 

• Уређење животног и радног простора 

• Потрошачка култура 

• Употреба ГМ хране 

• Утицај савременог начина живота на 

здравље човека 

Евидентирање и оцењивање 

ученика (путем усмене и 

писане провере знања, 

тестирања, израде 

презентација ) 

• објасни значај одржавања личне хигијене, 

хигијене животног и радног простора 

• разликује адитиве опасне по здравље 

• објасни значај употребе производа у складу са 

декларацијом и упутством у циљу очувања 

сопственог здравља и заштите животне средине 

• процени значај употребе биоразградиве 

амбалаже 

• објасни начине и значај одлагања отпада 

• протумачи утицаје стреса, буке, психоактивних 

супстанци, брзе хране и физичке активности на 

здравље човека 

Укупан број часова 32    
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Наставни предмет: ФИЗИКА 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе        Практична настава                   Настава у блоку 

64                                

Недељни фонд часова: 2                                   

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 и 1/2013 - испр, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/18-др.правилник.) 

Циљ  предмета: 

- Стицање знања о физичким појавама и процесима; 

- Разумевање појава, процеса и односа у природи на основу физичких закона; 

-  Стицање основне научне писмености и развијање функционалне писмености; 

-  Развијање радозналости, самосталности и способности примене знања; 

-  Развијање логичког закључивања и критичког мишљења; 

-  Формирање материјалистичке слике света; 

-  Развијање радних навика и техничке културе; 

-  Формирање основе за даље образовање; 

-  Развијање правилног односа ученика према заштити животне околине. 

Задаци: 

- Стицање способности уочавања основних законитости физичких појава и процеса,развој техничке писмености 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Б . 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

1. 

Основне физичке 

величине и закони 

механике чврстих 

тела 

22 

• Пут, путања, померај, брзина 

• Равномерно и равномерно променљиво 

праволинијско кретање. 

• Средња брзина. Убрзање код равномерно 

променљивог праволинијског кретања. 

• Векторске физичке величине. Слагање и 

разлагање векторских физичких величина 

• Њутнови закони механике 

• Кружно кретање 

• Гравитациона сила и гравитационо поље 

• Маса и тежина тела 

• Динамика ротационог кретања и основне 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

-  тестове знања 

• користи основне кинематичке 

величине 

• објасни карактеристике 

различитих врста транслаторног 

кретања и дефинише величине 

које их описују 

• примени основне кинематичке и 

динамичке законе транслаторног 

кретања 

• објасни и примени Њутнове 

законе механике 

• изводи основне операције са 
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величине које га описују (момент силе, момент 

инерције, момент импулса)  

• Рад, снага, механичка енергија 

• Закони одржања импулса, момента импулса и 

енергије у класичној механици 

векторским физичким величинама 

(слагање и разлагање векторских 

физичких величина) 

• објасни појам гравитације 

• разликује масу од тежине 

• опише ротационо кретање и 

дефинише основне величине тог 

кретања (момент силе, момент 

инерције, момент импулса) 

• дефинише појмове рада, снаге и 

енергије 

• препознаје значај основних 

закона одржања   

2 

 
Течности 20 

• Својства течности 

• Хидростатички притисак и хидростатички 

парадокс 

• Потисак течности. Архимедов закон 

• Динамика флуида. Једначина континуитета. 

• Бернулијева једначина 

• Молекулске појаве у течностима 

• Површински напон 

• Капиларне појаве 

• Црпне станице и пумпе 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

-  тестове знања 

• опише основна својства течности 

• објасни хидростатички притисак и 

хидростатички парадокс 

• објасни потисак у течности 

• напише једначину континуитета и 

Бернулијеву једначину и наведе 

примере примене 

• објасни и разликује површински 

напон и капиларне појаве 

• објасни конструкцију, принцип 

рада и значај пумпи и црпних 

станица у функционисању система 

за наводњавање и одводњавање  

 

3. 

Једносмерна и 

наизменична 

струја 

22 

• Електрични потенцијал, напон и електромоторна 

сила 

• Јачина и густина струје 

• Једносмерна и наизменична струја 

• Омов и Џулов закон за једносмерну струју 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

-  тестове знања 

• објасни основне величине: 

електромоторна сила, напон 

једносмерне струје, електрични 

отпор, јачина и густина струје 

• разликује појам једносмерне и 

наизменичне струје 

• напише изразе за Омов и Џулов 

закон за једносмерну струју 

• примени знања о једносмерној и 

наизменичној струји  

Укупан број часова     64          

*Корелација са другим наставним предметима: Математика, Екологија, стручни предмети  
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Наставни предмет: ГЕОФРАФИЈА 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељнифондчасова: 2    

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 и 1/2013 - испр, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/18-др.правилник.) 

Циљ  предмета: 

- Уочавање и схватање корелативних односа између географије и других природних и 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 свеукупни друштвено-економски развитак наше земље; 

- Формирање свести о планирању породице са становишта стварања могућности за постизање економске стабилности породице и друштва 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; 

- Оспособљавање 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; 

 - Оспособљавање ученика за одговорно опхођење према себи и окружењу и за активно учествовање у заштити, обнови и унапређивању животне средине.  

Кроз наставу географије ученици треба да се оспособе: 

- за стицање и примену знања из географије кроз самостално учење и истраживање; 

- да користе писане, графичке и ликовне изворе информација, да их анализирају и примењују у процесу учења и истраживања; 

 

Редни  

бр. 
Назив теме 

Бр . 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. Увод 3 
• Предмет проучавања, подела и значај 

• Место географије у систему наука 

Вредновање 

остварености исхода 

1. дефинише предмет изучавања, значај, 

развој и место географије у систему наука 
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вршити кроз: 

-праћење 

остварености исхода 

-.тестови знања 

2. разликује природне и друштвене елементе 

географског простора и схвата њихове 

узајамне узрочно-последичне везе и односе. 

3. одреди место географије у систему наука 

4. препозна значај и практичну примену 

географских сазнања 

2. 

Савремене компоненте 

географског положаја 

Србије 

4 

• Површина, границе, државно уређење 

и државна обележја Србије 

•Регионално географске компоненте у 

светлу савремених процеса на 

Балканском полуострву и Југоисточној 

Европи 

• Компоненте географског положаја 

Србије 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење 

остварености исхода 

-  тестове знања 

1. дефинише појам и функције државних 

граница , разуме државно уређење Србије и 

познаје државна обележја: грб, застава, 

химна. 

2. лоцира на карти положај и величину 

територије Србије уз кратак опис битних 

карактеристика граница са суседним 

земљама 

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 сарадње 

5. дефинише појам географски положај и 

наведе његову поделу 

6. одреди укупан географски положај Србије 

(повољан, неповољан), анализом својстава 

чиниоца који га формирају: апсолутни и 

релативни положај 

7. дискутује, коришћењем карте, о 

предностима и недостацима географског 

положаја Србије 

3. 

 

Природни ресурси 

Србије и њихов 

економско-географски 

значај 

14 

• Геолошки састав и постанак основних 

геотектонских целина 

• Панонска Србија и јужни обод 

Панонског басена 

• Планинско котлинска Србија. 

Родопске, Динарске и Карпатско-

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење 

остварености исхода 

-  тестове знања 

1. одреди у геолошком саставу Србије 

заступљеност стена различите старости, 

састава и порекла значајних за појаву руда и 

минерала 

2. лоцира у оквиру геотектонске структуре 

Србије, велике целине: Српско-македонска 
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балканске планине. 

• Клима. Одлике и економско-

географски значај 

• Воде и водни ресурси. Реке, језера и 

термоминералне воде-одлике и 

економско-географски значај. 

• Састав и карактер тла у Србији-

економско-географски значај. 

• Биљни и животињски свет. Одлике и 

економско-географски значај. 

• Заштита, очување и унапређивање 

природе. 

• Заштићена природна добра у Србији. 

маса, Карпато-балканиди, Унутрашњи 

динариди, Централни динариди и Панонска 

депресија и објасни њихов постанак 

(деловање унутрашњих тектонских и 

спољашњих сила) 

3. идентификује основне макро-целине 

рељефа Србије: Панонски басен и Планинска 

област 

4. кратко опише постанак Панонског басена, 

одвоји Панонску Србију: Панонску низију и 

јужни обод Панонског басена са прегледом 

главних елемената рељефа 

5. одреди Планинску област и направи 

картографски преглед громадних, карпатско-

балканских, динарских планина и већих 

котлина 

6. објасни елементе и факторе климе, 

разликује климатске типове у Србији и 

њихове одлике 

7. направи преглед водног богатства Србије: 

одреди на карти развођа сливова, лоцира 

транзитне и домицилне реке, објасни 

постанак, поделу и значај језера и 

термоминералних вода 

8. закључује о економском значају вода: 

снабдевање насеља, наводњавање тла, за 

производњу хидроенергије, пловидбу, 

рибарство и туризам 

9. дискутује о загађивачима, последицама и 

мерама заштите 

10. дефинише појам земљиште (тло), одреди 

типове тла на простору Србије, њихов састав 

и карактер 

11. познаје утицај физичко-географских 

фактора на формирање типова вегетације и 

разноврсност животињског света панонске и 

планинске области Србије 

12. дефинише: појам природна средина, 

предмет проучавања заштите природе, значај 
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заштите и унапређивања природе 

13. наведе елементе природне средине, 

загађиваче воде, ваздуха, земљишта; 

последице загађивања и мере заштите. 

14. препозна појаве штетне по своје 

природно и културно окружење и способан је 

да активно учествује у њиховој заштити, 

обнови и унапређивању. 

15. дефинише: парк природе, предео 

изузетних одлика, резерват природе, 

споменик природе и природне реткости. 

16. Разликује заштићена природна добра у 

Србији: Голија, Фрушка гора, Ђердап, Тара и 

др. 

4. Становништво Србије 7 

• Антропогеографска обележја. 

Историјско-географски континуитет 

насељавања Србије. 

• Кретање и територијални размештај 

становништва (наталитет, морталитет и 

природни прираштај) 

• Миграције. Појам, значај, типови и 

видови. 

• Структура становништва: биолошка, 

економска, социјална, национална 

(етничка и верска). 

• Демографски проблеми и популациона 

политика у Србији. 

• Срби у непосредном и ширем 

окружењу. 

• Срби и наше становништво у Европи и 

ваневропским континентима. Однос 

дијаспоре и Србије 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење 

остварености исхода 

-  тестове знања 

1. опише антропогеографска обележја и 

историјско-географски континуитет 

насељавања Србије 

2. објасни кретање становништва и 

територијални размештај становништва у 

Србији 

3. укаже на промену броја становника Србије 

и наведе факторе који условљавају промене 

становништва. 

4. уз помоћ графичких метода анализира 

основне демографске одлике; да их 

објашњава, врши предвиђања и изводи 

закључке. 

5. дефинише појмове: наталитет, морталитет 

и природни прираштај. 

6. дефинише појам миграције и разликује 

типове и видове миграција 

7. објасни структуру становништва у Србији 

(биолошка, економска, социјална, 

национална) 

8. разликује појмове: националног, етничког 

и културног идентитета 

9. изгради став о једнаким правима људи без 

обзира на расну, националну, верску и другу 

припадност. 
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10. објасни демографске проблеме и 

популациону политику у Србији 

11. дефинише појам дијаспоре 

12. лоцира подручја на којима живи српско 

становништво у непосредном и ширем 

окружењу (Мађарска, Румунија, Македонија, 

Албанија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, 

Хрватска и Словенија) 

13. разликује оазну, компактну и појединачну 

насељеност српског становништва у 

подручјима непосредног и ширег окружења 

14. објасни основне карктеристике 

становништва Републике Српске 

15. лоцира аутохтоне српске територије 

(северни делови Далмације, Лика, Кордун, 

Банија, Славонија и Барања) 

16. објасни радне миграције у евопске земље 

и именује државе и градове у којима има 

нашег становништва 

17. објасни исељавање нашег становништва 

на ваневропске континенте 

18. разликује фазе у исељавању Срба у 

прекоокеанске земље 

19. именује државе и градове у којима живи 

наше становништво 

20. објасни однос и везе дијаспоре и Србије 

5. Насеља Србије 8 

• Постанак, развој и размештај насеља 

Србије 

• Подела насеља. Сеоска, градска, 

приградска и привремена 

• Економско-географски фактори 

развоја и трансформације насеља и 

њихових мрежа и система 

(урбанизација, деаграризација, 

индустријализација и терцијаризација) 

• Градски центри и њихова улога у 

регионалној организацији Србије 

• Осовине (појасеви) развоја Србије: 

Дунавско-савска, Велико-моравска и 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење 

остварености исхода 

-  тестове знања 

1. дефинише појам насеља 

2. објасни постанак, развој и размештај 

насеља Србије 

3. наведе факторе развоја и трансформације 

насеља и њихових мрежа и система 

4. лоцира градске центре Србије 

5. образложи улогу градских центара у 

регионалној организацији Србије 

6. лоцира осовине (појасеве) развоја Србије: 

Дунавско-савска, Велико-моравска и Јужно-

моравска 

7. разликује врсте, функције и типове насеља. 

8. опише карактеристике урбаних целина. 
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Јужно-моравска 

• Антропогена културна добра и њихова 

заштита. 

9. разликује значење појмова урбанизација, 

деаграризација, индустријализација и 

терцијаризација. 

10. именује антропогена културна добра и 

објасни њихову заштиту 

6. Привреда Србије 10 

• Развој, размештај и основне 

карактеристике привреде Србије. 

• Пољопривреда - развој, значај и 

подела 

• Шумарство, лов и риболов 

• Рударство и енергетика 

• Индустрија - појам, подела, структура 

и значај 

• Саобраћај и трговина 

• Туризам 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење 

остварености исхода 

-  тестове знања 

1. анализира утицај природних и друштвених 

чиниоца на условљеност развоја и 

размештаја привреде Србије и групише гране 

привреде по секторима 

2. објасни како природни и друштвени 

фактори утичу на развој и размештај 

пољопривреде Србије 

3. дефинише гране пољопривреде у ужем 

смислу (земљорадња и сточарство) и ширем 

смислу (шумарство, лов и риболов), наведе 

значај пољопривреде 

4. препозна основне функције шумарства, 

значај шума, факторе који их угрожавају и 

мере заштите 

5. утврди значај лова и риболова 

6. дефинише значај Енергетике и Рударства ; 

наведе енергетске ресурсе и минералне 

сировине и направи њихов картографски 

преглед на територији Србије 

7. објасни појмове: индустрија и 

индустријализација, одрживи развој и наведе 

факторе развоја и размештаја, поделу 

индустрије и њен значај 

8. анализира утицај природних и друштвених 

фактора на развој саобраћаја, кратко опише 

врсте саобраћаја и њихов значај 

9. направи картографски преглед главних 

друмских и железничких праваца у Србији, 

пловних река и канала, већих лука и 

аеродрома 

10. дефинише појмове: трговина, трговински 

и платни биланс и одреди значај трговине 

11. анализира утицај природних и 

друштвених фактора на развој туризма, 
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дефинише и наведе поделу туризма  

7. 
Регионалне целине 

Србије 
10 

• Војводина 

• Шумадија и Поморавље (Западно и 

Велико) 

• Западна Србија 

• Старовлашко-рашка висија 

• Источна Србија 

• Јужно Поморавље 

• Косово и Метохија 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење 

остварености исхода 

-  тестове знања 

1. дефинише појам регије и направи 

картографски преглед регионалних целина 

Србије 

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 и наведе њихове 

природне и друштвене одлике 

4. препозна на карти Србије границе Западне 

Србије и опише њене природне и друштвене 

одлике 

5. идентификује на карти Србије 

Старовлашко-рашку висију уз анализу 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 

8. 
Србија и савремени 

процеси у Европи и свету 
8 

• Сарадња Србије са другим државама и 

међународним организацијама 

• Европска унија - оснивање, чланице, 

циљеви, проблеми, фондови и њихова 

приступачност 

• Однос Србије према осталим 

европским и ваневропским економским 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење 

остварености исхода 

-  тестове знања 

1. дефинише појмове: процес интеграције, 

демократска регионализација, глобализација 

2. објасни економске интеграције на Балкану 

и у Југоисточној Европи и познаје 

мирољубиву политику Србије у 

међународним оквирима и на Балкану 

3. лоцира на карти Европе земље чланице 
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* Корелација са другим предметима: Српски језик и књижевност, Историја, Стручни предмети у зависности од образовног профила  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и политичким интеграцијама 

• Светско тржиште капитала, структура 

и међународни значај 

• Уједињене нације. Структура и 

међународни значај. Србија и УН. 

• Глобализација као светски процес 

ЕУ, опише историјат развоја, наведе циљеве 

и дефинише проблеме унутар Уније. 

4. објасни услове које Србија треба да испуни 

да би постала равноправна чланица 

заједнице. 

5. разликује улогу, значај и видове деловања 

међународних организација: (ЦЕФТА, 

ЕФТА, НАФТА, ОЕЦД, ОПЕК, АПЕК, Г8, 

БРИК...) 

6. објасни улогу, значај и видове деловања 

Светске банке и Међународног монетарног 

фонда и улогу Србије у овим организацијама 

7. опише историјат развоја УН, наведе 

циљеве и структуру организације и 

образложи приврженост Србије УН 

8. дефинише појам глобализације и разликује 

одлике политичке, територијалне, економске, 

културне и друге видове глобализације. 

Објасни приоритете Србије у погледу 

процеса глобализације 

Укупан број часова 64    
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Наставни предмет: ХЕМИЈА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практичнанастава Настава у блоку 

96    

Недељни фонд часова: 3    

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 и 1/2013 - испр, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/18-др.правилник.) 

Циљ  предмета: 

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

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

-  Развој хемијске научне писмености и способности комуникације у хемији; 

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

-  Препознавање, разумевање и примена хемијских знања у пракси и свакодневном животу; 

- Разумевање значаја хемијске производње за потребе струке; 
- Развој способности за сагледавање потенцијалних 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 повезаности 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. 

Задаци: 

- Стицање ширих и продубљених знања о структури супстанце, хемијским елементима, неорганским једињењимa и хемијским аспектима загађивања животне 

средине; 

- Усвајање осноних знања о принципима хемијске технологије и значају производа хемијске индустрије; 

- Овладавање основним знањима неопходним за разумевање и примену производа хемијске индустрије у свакодневном животу; 

- Потпуно упознајавање метода хемијских истраживања;  

- Развијање критичке и стваралачке маште и формирање правилног односа према раду; 

- Развијање способности за научну активности и умеће да самостално уче; 

- Развијање способностиза успешно настављање образовања и изучавања других области у којима се хемија појављује.  
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Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. 
Структура 

супстанци 
20 

• грађа атома и изотопи 

• изградња електронског омотача и 

периодног система елемената 

• енергија јонизације и афинитет према 

електрону 

• јонска веза 

• ковалентна веза 

• водонична веза 

• релативна атомска и молекулска маса 

• количина супстанце 

• израчунавање количине супстанце, 

масе, запремине и броја честица 

демонстрациони огледи: 

• реактивност елемената 1. групе ПСЕ, 

бојење пламена 

• реактивност елемената 17. групе ПСЕ 

• сублимација јода 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- усмену проверу знања 

- писану проверу знања 

• објасни електронеутралност атома 

• разуме појам изотопа и примену изотопа у медицини 

• објасни структуру електронског омотача 

• напише електронску конфигурацију атома користећи 

принцип минимума енергије, Хундово правило и 

Паулијев принцип искључења 

• одреди број валентних електрона на основу 

електронске конфигурације 

• 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 масом супстанце и 
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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 

• дисперзни системи 

• растворљивост 

• масени процентни садржај раствора 

• количинска концентрација раствора 

• осмоза и дифузија 

демонстрациони огледи: 

• припремање раствора 

• познатог масеног процентног садржаја 

• припремање раствора одређене 

количинске концентрације 

• испитивање растворљивости супстанци 

у води 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- усмену проверу знања 

- писану проверу 

знања 

• 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 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 

• зна да прерачуна један начин изражавања 

концентрације раствора у други 

• припреми раствор задате концентрације 

• објасни и схвати значај осмозе и дифузије за 

биолошке системе 

3. 

 

Хемијске 

реакције 
30 

• хемијске реакције 

• хемијске једначине 

• типови хемијских реакција 

• стехиометријска израчунавања на 

основу хемијских једначина 

• топлотни ефекти хемијских реакција 

• брзина хем. реакције и фактори који на 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- усмену проверу знања 

- писану проверу 

знања 

• 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 
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њу утичу 

• хемијска равнотежа 

• електролити 

• електролитичка дисоцијација 

киселина, база и соли 

• јонски производ воде и  pH 

• оксидо-редукциони процеси  

демонстрациони огледи: 

• растварање натријум-хидроксида и 

амонијум-хлорида у води 

• утицај концентрације реактаната, 

температуре и природе реактаната на 

брзину хемијске реакције 

• реакција КмnО4 и глицерола 

• одређивање електричне 

проводљивости водених раствора: 

натријум-хлорида, амонијака, 

хлороводоничне киселине 

• одређивање  pH вредности водених 

раствора: HCl, NаОH, CH3COOH, NH3 и 

NaHCO3 универзалним индикатором 

• 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 брзину 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 pH вредности 

• разуме шта је кисела, базна и неутрална средина 

раствора 

• процени значај  pH 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 коефицијенте у оксидо-редукционим 

једначинама методом електронског биланса 
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4. 

Хемија 

елемената и 

једињења 

25 

• периодичност промене структуре и 

својстава елемената у ПСЕ 

• племенити гасови 

• упоредни преглед и општа својства 

елемената 17., 16., 15., 14., 13. и 12. групе 

ПСЕ 

• упоредни преглед и општа својства 

елемената 1. и 2. групе ПСЕ 

• биогени елементи 

• тврдоћа воде 

• вештачка ђубрива 

• прелазни метали (без металургије) 

демонстрациони огледи: 

• реакције натријума и калијума са водом 

• добијање и испитивање својстава 

угљеник (IV)- оксида 

• добијање и испитивање својстава сумпор 

(IV)-оксида 

• реакција хлороводоничне киселине са 

калцијум-карбонатом и натријум-ацетатом 

 

• разликује метале, неметала 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 

• 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, Cа, Аl, 

C, N, P, О, S, Cl 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 супстанци на 

биљни и животињски свет 

5. 

Хемијски 

аспекти 

загашивања 

животне 

средине 

6 

• Хемијски загађивачи животне средине 

• Загађивање атмосфере 

• Загађивање воде 

• Загађивање земљишта 

• Хемијски отпад 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- усмену проверу знања 

- писану проверу 

знања 

• разуме и објасни штетно дејство неких супстанци на 

животну средину и здравље људи 

• објасни како настаје аерозагађење 

• објасни својства примарних и секундарних загађивача 

 

• разуме и објасни настајање и последице ефекта 

 

• објасни како настају отпадне воде 

• објасни изворе и узроке загађивања земљишта 
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*Корелација са другим наставним предметима/модулима:  Биологија, Физика, Математика,  Агрохемија и педологија, Заштита биља 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• разуме начине правилног одлагања хемијског и 

медицинског отпада 

Укупан број часова 96  
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Наставни предмет: БИОЛОГИЈА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теорија Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 и 1/2013 - испр, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/18-др.правилник.) 

Циљ  предмета: 

-  Упознавање са особинама живих бића и нивоима организације биолошких система, грађом и функцијом ћелије, ћелијским деобама; 

-  Упознавање са функцијама људског организма; 

-  Упознавање са основним фазама развића човека; 

-  Упознавање са основним појмовима наслеђивања особина; 

-  Разумевање проблема везаних за период одрастања, упознавање са облицима ризичног понашања и схватање улоге и значаја породице; 

 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

1. 
Биологија 

ћелије 
8 

• Цитологија као научна дисциплине биологије која 

проучава организацију ћелије 

• Основне карактеристике живих бића 

• Нивои организације биолошких система 

• Грађа ћелије и ћелијских органела 

• Биљна и животињска ћелија 

• Ћелијски циклус и ћелијске деобе 

 

Евидентирање и оцењивање 

ученика (путем усмене и 

писане провере знања, 

тестирања, израде 

презентација и пројеката) 

 

• дефинише предмет проучавање 

цитологије 

• наведе главне особине живих бића и 

нивое организације биолошких 

система 

• објасни хемијску структуру ћелије 

• објасни функцију ћелијских органела 

• објасни разлике између биљне и 

животињске ћелије 

• објасни ток и значај кључних 

метаболичких процеса: фотосинтезе и 

ћелијског дисања 

• објасни фазе ћелијског циклуса 

• објасни ток и значај митозе и мејозе 

2. Основи 24 • Нервни систем  • објасни настанак и пренос нервног 
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 физиологије 

човека 

• Чула 

• Мишићно - скелетни систем органа 

• Ендокрине жлезде - хуморална регулација 

• Систем органа за варење 

• Систем органа за дисање 

• Систем за циркулацију телесних течности 

• Систем органа за излучивање и размножавање 

Евидентирање и оцењивање 

ученика (путем усмене и 

писане провере знања, 

тестирања, израде 

презентација и пројеката) 

 

импулса 

• илуструје прост рефлексни лук 

• објасни улогу нервног система 

• објасни мишићну контракцију 

• објасни улогу чулних органа 

• дефинише позицију и улогу жлезда 

са унутрашњим лучењем 

• објасни састав и улогу крви и лимфе 

• објасни грађу и улогу срца и крвних 

судова и неурохуморалну регулацију 

срчаног рада 

• објасни размену гасова у плућима и 

ткивима и нервну регулацију дисања 

• објасни варење, ресорпцију хране и 

неурохуморалну регулацију варења 

• објасни улогу екскреторних органа 

човека 

• објасни улогу органа за 

размножавање 

3. 

 

Биологија 

развића човека 
12 

• Стварање и сазревање полних ћелија 

• Оплођење 

• Интраутерино развиће 

• Рађање и детињство 

• Полно сазревање 

 

Евидентирање и оцењивање 

ученика (путем усмене и 

писане провере знања, 

тестирања, израде 

презентација и пројеката) 

 

• објасни процесе сперматогенезе и 

оогенезе 

• опише процес оплођења 

• наведе фазе интраутериног развића 

• објасни настанак ткива и зачетака 

органа 

• опише промене које се догађају 

организму човека од рођења до 

пубертета 

• објасни полно сазревање човека 

4. 

Наслеђивање 

биолошких 

особина 

12 

• Генетика човека 

• Појам и функције гена 

• Наслеђивање и варирање особина код човека 

• Наследне болести 

• Праћење особина на основу родословног стабла 

• Генетичка условљеност човековог понашања 

• Генетичко саветовање и тестирањ 

 

Евидентирање и оцењивање 

ученика (путем усмене и 

писане провере знања, 

тестирања, израде 

презентација и пројеката) 

 

• упореди ДНК, хроматин, хромозом 

• дефинише ген, геном, генотип, 

фенотип 

• објасни основна правила 

наслеђивања особина (Менделова 

правила) 

• објасни типове наслеђивања особина 

• објасни врсте и узроке мутација 

• наведе наследне болести човека и 
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*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Хемија, Физика, Педологија и агрохемија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

њихове узроке 

5. 

Полно и 

репродуктивно 

здравље 

8 

• Појам и дефиниција здравља 

• Проблеми везани за период адолесценције 

• Планирање породице 

• Заштита од полних болести 

• Болести зависности 

 

Евидентирање и оцењивање 

ученика (путем усмене и 

писане провере знања, 

тестирања, израде 

презентација и пројеката) 

 

• препозна проблеме везане за период 

одрастања 

• објасни значај породице 

• опише биолошку функцију породице 

• дефинише појам "планирање 

породице" 

• наведе облике ризичног понашања и 

облике заштите од нежељене трудноће 

• објасни штетност абортуса по 

здравље жене 

• наведе најчешће полно преносиве 

болести и болести зависности 

Укупан број часова 64    
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Б. Обавезни стручни предмети ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР (Први разред) 

Наставни предмет: ПЕДОЛОГИЈА И АГРОХЕМИЈА 

Подручје рада: Пољоприведа, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Пољоприведни техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

96                                18 

Недељни фонд часова: 3    

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљ  предмета: 

 - 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; 

- Стицање знања о значају употребе различитих облика ђубрива и њиховог утицаја на висину приноса пољопривредних култура. 

Задаци:  

 -  Стицање знања о типовима земљишта и његовој плодности; 

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

- Стицање знања о значају употребе различитих облика ђубрива и њиховог утицаја на висину приноса пољопривредних култура. 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Вредновање остварености 

исхода 

 

1. 

 

       

Земљиште 

38 

Теорија (32 часа): 

• Генеза и процеси образовања  

земљишта; 

• Хемијски састав и особине земљишта; 

• Плодност земљишта; 

• Систематика 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; 

• опише земљишни раствор као чинилац плодности 

земљишта; 

• објасни реакцију земљишног раствора и његов утицај 

на успевање биљака; 

• наведе физичке, водно-физичке, физичко-механичке, 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

- тестове практичних 

вештина 

-дневнике практичног рада 
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Настава у блоку (6 часова): 

• Отварање педолошког профила; 

• Узимање узорка земљишта за 

физичко-хемијску анализу.  

 земљишта 

 

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 окружењу локалне 

средине; 

• наведе мере за поправљање плодности земљишта. 

 

 

• отвара педолошки профил; 

• узима узорак земљишта за физичко-хемијску анализу 

земљишта 

 

2. 

Исхрана 

биљака 
38 

Теорија (32 часа): 

• 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 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 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. 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

- тестове практичних 

вештина 

-дневнике практичног рада 
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Настава у блоку (6 часова): 

• Утврђивање симптома вишка и мањка 

биогених елемената; 

• Утврђивање симптома увенућа 

биљака. 

 

• препозна симптоме вишка и мањка биогених 

елемената 

• уочи симптоме увенућа биљака 

 

 

3. 
Ђубрива 38  

Теорија (32 часа): 

• Органска ђубрива; 

• Минерална ђубрива; 

• Утврђивање потреба за ђубрењем; 

• Фолијарна и бактериолошка ђубрива; 

• Начини ђубрења земљишта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настава у блоку (6 часова):: 

• Паковање органских ђубрива;  

• Складиштење минерална ђубрива. 

• 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. 

 

• распозна органска ђубрива по врсти и пореклу; 

• пакује органска ђубрива; 

• разликује проста и сложена минерална ђубрива; 

• складишти минерална ђубрива. 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

- тестове практичних 

вештина 

-дневнике практичног рада 

Укупан број часова 114    

*Корелацијасадругимнаставнимпредметима/модулима:Биологија, Хемија 
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Наставни предмет: ЗАШТИТА БИЉА 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64   24 

Недељни фонд часова: 2    

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљ  предмета: 

-Стицање основних сазнања о биљним болестима, изазивачима, типовима, настајању биљних болести и њиховој штетности; 

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

-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 

Задаци: 

Ученик ће знати да објасни основне појмове о изазивачима биљних болести, типовима, настајању биљних болести, штеточинама, коровима као и  пестицидима и 

мерама заштите биља 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

 часова 

Препоручени садржаји по модулима ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Вредновање 

остварености исхода 

1. 

 

Биљне 

болести 

 

12+6 

ТЕОРИЈА 

-Подела патогена:гљиве,бактерије,вируси и др.; 

-Врсте промена које изазивају патогени код 

биљака; 

-Појава и развој обољења,климатски и едафски 

услови,однос домаћин-патоген; 

-Природна отпорност,селекција на отпорност и 

толерантност; 

-Критеријуми за оцену економског значаја. 

 

 

 

НАСТАВА У БЛОКУ 

-Симптоми биљних болести 

-Израда хербаријума 

1.дефинише појам болести биљака; 

2.наведе врсте изазивача биљних болести; 

3.опише типове биљних болести; 

4.опише начине настајања биљних болести 

(заражавање,инкубација,симптоми,примарни и 

секундарни циклуси итд.) 

5.опише услове за настајање и ширење обољења 

код биљака; 

6.објасни појам отпорности биљака; 

7.објасни поделу болести биљака према 

економском значају; 

 

1.уочи симптоме биљних болести 

2.изради хербаријум 

Вредновање 

остварености 

исходавршити кроз: 

- праћење 

остварености исхода 

- тестове знања 

-тестове практичних 

вештина 

-дневнике практичног 

рада 
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2. 

 
Штеточине 18+6 

 

 

ТЕОРИЈА 

-Подела штеточина:инсекти, гриње, глодари, 

нематоде, пужеви,птице и др. 

-Врсте промена које изазивају штеточине код 

биљака; 

-Климатски и едафски услови,однос домаћин-

штеточина; 

-Природна отпорност, селекција на отпорност и 

толерантност; 

-Критеријуми за оцену економског значаја. 

 

 

НАСТАВА У БЛОКУ 

-Оштећења изазвана нападом штеточинама 

-Израда инсектаријума 

 

1.објасни појам штеточина биљака; 

2.наведе врсте штеточина 

3.наведе и објасни типове оштећења биљака; 

4.опише начине настајања оштећења 

биљака(директно,индиректно,физиолошке и 

морфолошке промене и др.) 

5.објасни начине размножавања и 

распростирања штеточина; 

6.опише основне појмове о динамици 

популације; 

7.објасни појмове отпорности биљака, 

8.објасни поделу штеточина према економском 

значају; 

 

1.уочи оштећења изазвна нападом штеточинама; 

2.изради инсектаријум 

Вредновање 

остварености 

исходавршити кроз: 

- праћење 

остварености исхода 

- тестове знања 

-тестове практичних 

вештина 

-дневнике практичног 

рада 

3. 

 
Корови 10+6 

ТЕОРИЈА 

-Подела корова :широколисни, усколисни, 

једногодишњи, вишегодишњи, окопавински, 

ливадски, рудерални и др.; 

-Климатско- едафски услови,однос усев-коров 

-Природна 

биоценоза,агробиоценоза,флористички састав; 

- Критеријуми за оцену економског значаја 

корова; 

НАСТАВА У БЛОКУ 

-Разликовање корова; 

-Израда хербаријума коровских биљака 

 

1.објасни појам корова; 

2.наведе групе и врсте корова; 

3.објасни штетно деловање корова; 

4.опише начине размножавања и распростирања 

корова ; 

5.објасни појам закоровљености. 

 

1.разликује корове; 

2.изради хербаријум коровских биљака 

Вредновање 

остварености 

исходавршити кроз: 

- праћење 

остварености исхода 

- тестове знања 

-тестове практичних 

вештина 

-дневнике практичног 

рада 

4. 

 
Пестициди 12 

-Подела   пестицида: фунгициди, инсектициди, 

хербициди, бактерициди, авициди, нематоциди, 

родентициди, репеленти, атрактанти и др.; 

-Особине пестицида; 

-Потреба и ризик примене пестицида; 

-Климатско-едафски услови и примена 

пестицида, начин деловања и понашања 

1.дефинише појам пестицида,активне супстанце, 

препарата,растварача,носача,бонификатора,физи

чко стање и особине пестицида; 

2.наведе поделу пестицида према намени,начину 

деловања,месту и начину примене и др.; 

3.наведе облике формулације пестицида и 

њихове основне особине (биолошке, хемијске, 

Вредновање 

остварености 

исходавршити кроз: 

- праћење 

остварености исхода 

- тестове знања 
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пестицида; 

-Ефекти пестицида на штетне 

организме,корисне организме, третиране биљке, 

људе, животиње, суседне биљке, земљиште,воду 

и др. 

физичке, токсиколошке, екотоксиколошке и др.); 

4.објасни регистрацију и примену пестицида; 

5.дефинише појмове отровности и опасности, 

каренце,толеранце; 

6.наведе мере предострожности при руковању и 

примени пестицида; 

7.опише средства заштите људи и начине 

њиховог коришћења. 

5. 

 

Мере 

заштите 

биља 

12+6 

 

 

ТЕОРИЈА 

-Мере заштите биља; 

-Начини примене, подела, арактеристике 

пестицида.  

опрема и др.; 

-Поступак примене пестицида, фазе процеса и 

њихове карактеристике; 

-Утицај метеоролошких фактора на примену и 

деловање пестицида; 

-Могућност мешања пестицида; 

-Примена пестицида и процена опасности за 

опрашиваче и друге корисне организме; 

- Примена пестицида и опасност за здравље 

људи,домаћих животиња и дивљачи; 

-Примена пестицида и опасност по екосистеме: 

земљиште,ваздух,вода; 

-Законска и нормативна регулатива у заштити 

биља 

 

 

 

 

 

НАСТАВА У БЛОКУ 

- припрема пестицида  

- примена пестицида 

1.објасни појам штете и наведе критеријуме за 

процену опасности; 

2.опише начине прикупљања података о биљним 

болестима и штетним организмима,временским 

условима,фенофазама биљака и др.; 

3.објасни повезаност технологије гајења биљака 

и заштите биља у односу на биљне 

болести,штетне организме и вегетациони циклус 

биљака; 

4.дефинише појам мере заштите биља; 

5.наведе мере заштите биља:биолошке , 

хемијске, физичке и алтернативне мере; 

6.дефинише појам резистентности штетних 

организама на пестициде; 

7.наведе корисне организме и начине очувања 

природне регулације; 

8.опише хемијске мере заштите :прскање, 

орошавање, замагљивање, задимљавање, 

ињектовање, фумигација,примена мамака, 

запрашивање,растурање гранула итд.; 

9.наведе средства личне заштите при руковању 

са пестицидима; 

10.објасни значај поштовања упутства за 

примену пестицида, начина и услова за њихову 

примену. 

1.припрема пестицида 

2.примена пестицида у заштити биља 

Вредновање 

остварености 

исходавршити кроз: 

- праћење 

остварености исхода 

- тестове знања 

-тестове практичних 

вештина 

-дневнике практичног 

рада 

Укупан број часова 64+24    

*Корелација са другим наставним  предметима /модулима: Биологија, Хемија, Биљна производња 1,Биљна производња 2, Пољопривредна техника  
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Наставни предмет: Пољопривредна техника  

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64   18 

Недељни фонд часова: 2    

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљ наставе предмета:  

- Упознавање конструкција пољопривредних машина;  

- Стицање знања о примени машина у пољопривредној производњи 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 агротехничких 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 коришћења пољопривредне технике 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

 часова 

Препоручени садржаји по модулима ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Вредновање 

остварености 

исхода 

 

1. 

 

Машински 

материјали 

и елементи 

18 

Теорија:  

• Појам, подела и особине материјала за израду 

пољопривредних машина;  

• Челик (добијање, значај и подела);  

• Значај и подела обојених метала;  

• Бакар, алуминијум, цинк, олово, калај (особине и 

употреба);  

• Легуре обојених метала (особине и употреба);  

• Неметали (дрво, пластични материјали, керамика);  

• Значај и врсте горива и мазива;  

• Особине горива и мазива;  

• разликује машинске материјале;  

• дефинише особине машинских материјала;  

• наброји врсте челика према намени;  

• наброји начине заштите челика од корозије;  

• наброји особине обојених метала које су 

значајне за примену на пољопривредним 

машинама;  

• наведе остале материјале који се примењују 

у пољопривредној техници;  

• дефинише особине горива и мазива;  

• разликује горива и мазива по врстама;  

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

-праћење 

остварености 

исхода; 

- тестове знања; 

- тестове 

практичних 

вештина; 
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• Биогорива (добијање и употреба);  

• Машински елементи за спајање;  

• Машински елементи за пренос снаге и кретања;  

• Машински елементи за спровођење течности и 

гасова.  

• објасни поступак складиштења и чувања 

горива и мазива;  

• дефинише машинске елементе;  

• разликује машинске елементе;  

• објасни начине и поступке спајања 

машинских елемената;  

• наведе и опише преноснике снаге;  

• објасни функционисање елемената за 

спровођење течности, гасова и паре;  

-  дневнике 

практичног рада. 

 

 
 6 

Настава у блоку:  

• Особине машинских материјала;  

• Термичка обрада челика;  

• Раздвојиве и нераздвојиве везе;  

• Преносници снаге;  

• Радионички и склопни цртежи;  

• Упутства за руковање и одржавање пољопривредне 

технике;  

• Каталози резервних делова пољопривредних 

машина. 

• препозна врсту материјала;  

• разликује врсте и карактеристике машинских 

материјала;  

• разликује врсте и ефекте термичких обрада;  

• изврши спајање машинских елемената;  

• препозна врсту преносника снаге на 

машинама;  

• разликује врсте лежишта и лежаја, њихову 

намену и принцип уградње;  

• препозна врсту зупчастог пара;  

• користи цртеже из упутства за руковање и 

одржавање. пољопривредних машина. 

 

 

2. 
Мотори 20 

Теорија:  

• Основне величине мотора СУС;  

• Принцип рада двотактних и четворотактних ОТО и 

дизел мотора;  

• Непокретни и покретни делови мотора СУС;  

• Уређаји ОТО и дизел-мотора (уређај за хлађење, 

уређај за подмазивање, уређај за напајање мотора 

горивом, електрични уређаји);  

• Одржавање 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;  

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

-праћење 

остварености 

исхода; 

- тестове знања; 

- тестове 

практичних 

вештина; 

-  дневнике 

практичног рада. 

 

 
 6 

Настава у блоку:  

• Конструкције ОТО и дизел-мотора;  

• Одржавање мотора;  

• Техничка документација.  

• препозна различите конструкције мотора и 

уочава њихове специфичности;  

• визуелним прегледом провери исправност 

уређаја на моторима;  

• обавља мере техничког одржавања мотора;  

• разликује режиме рада мотора;  

• користи упутство за руковање и одржавање 

мотора;  
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• води евиденцију одржавања мотора.  

 

3. 
Трактори 32 

Теорија:  

• Пољопривредни трактори;  

• Трансмисија трактора (спојница, мењач, редуктор, 

диференцијал и предњи погон трактора);  

• Уређаји трактора (уређај за кретање, уређај за 

управљање, уређај за кочење, хидраулични уређај, 

додатни уређаји);  

• Кабина трактора и услови рада руковаоца;  

• Једноосовински трактори и мотокултиватори;  

• Прикључци једноосовинских 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;  

• наведе прикључке једноосовинских 

трактора; 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

-праћење 

остварености 

исхода; 

- тестове знања; 

- тестове 

практичних 

вештина; 

-  дневнике 

практичног рада. 

 

 
  

Настава у блоку:  

• Конструкције трактора;  

• Руковање и одржавање трактора;  

• Техничка документација.  

препозна различите конструкције трактора и 

уочава њихове специфичности;  

• визуелним прегледом провери исправност 

уређаја на трактору;  

• примени мере техничког одржавања 

трактора;  

• рукује хидрауличним уређајем трактора;  

• користи упутство за руковање и одржавање 

трактора;  

• води евиденцију одржавања трактора;  

• рукује трактором на полигону за вожњу. 

 

Укупан број часова 82    

 

*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Педологија и агрохемија, Заштита биља,  Биљна производња, Наводњавање, Сточарска производња, 

Професионална пракса.  

 

 

 

 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 576 
 

Наставни предмет: ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА 

Подручје рада: Пољопривреда производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

                         90 

Недељни фонд часова:                             

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви предмета: 

- 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; 

Задаци: 

- Оспособљавање ученика за обављање једноставнијих послова у пољопривредној производњи 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Вредновање 

остварености 

исхода 

1 

 

Основе 

пољопривредне 

производње 

 

90 

 Мере неге у 

пољопривреднојпроизводњи 

 Хигијена у објектима и на 

школским површинама 

 Лична хигијена и хигијена радног 

простора 

 Штетне материје и амбалажа 

 Средства за рад 

 ХТЗ опрема 

 Култура радних навика 

 Заштита здравља и 

 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 

 стиче сигурност и овладавање практичним вештинама; 

 оцењивање дневнике практичног рада. 

 самопоуздање у раду 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

-овладавање 

практичним 

вештинама 

- оцењивање 

дневнике 

практичног 

рада. 
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животнеоколине 

 Органска производња 

 

 

 

 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 

 

Укупан број часова 90    
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В. Изборни предмет ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР (Први разред) 

Наставни предмет: Грађанско васпитање 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

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 и 1/2013 - испр.) 

Циљ наставе предмета: 

-  Подстицање ученика на међусобно упознавање; 

- Подстицање ученика да сагледају међусобне сличности и разлике и уваже их;  

- Оспособљавање ученика за комуникацију у групи. 

Задаци:  

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, дискриминација, нетолеранцију по различитим основама; шрепозна последице постојања нетолеранције, 

дискриминације, стереотипа, предрасуда; оскаже, образложи и брани мишљење аргументима;активно слуша, дебатује и дискутује на неугрожавајући начин, 

уважавајући мишљење других; објасни разлику између дијалога и дебате; објасни разлоге и начине настанка гласина у свакодневној комуникацији и објасни 

последице које изазивају гласине; ради у групи/тиму; препозна предности групног/тимског рада: учествује у доношењу групних одлука; разликује могуће облике 

учешћа младих; објасни потребу, важност партиципације младих; објасни степене и облике учешћа младих у свакодневном животу; објасни разлоге, ток и 

последице сукоб;  објасни ефекте конфликта на ток комуникације; уочи факторе који одређују понашање у ситуацијама конфликта; анализира сукоб из 

различитих улова, (препознаје потребе и страхове актера сукоба) и налази конструктивна решења прихватљива за обе стране у сукобу; образложи предности 

конструктивног начине решавања сукоба; објасни значај посредовања у сукобу; препозна и објасни врсте насиља; детектује, анализира узроке насиља (у својој 

средини, међу вршњацима, школи); детектује, анализира могуће начине реаговања појединца у ситуацијама вршњачког насиља , из позиције жртве насиља и из 

позиције посматрача; прихвати одговорност за сопствено понашање 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1 Ја, ми и други 7 

• Изради "лични беџа", представи 

своје особине и карактеристике 

другима 

• Драматизација "У купеу" 

• Користи прилоге и радне 

материјале који се налазе у 

Праћење 

остварености 

исхода  

Тестови знања 

Тестови 

практичних 

• 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, дискриминација, нетолеранцију 

по различитим основама. 

• Препозна последице постојања нетолеранције, дискриминације, 
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*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Српски језик и књижевност, Историја, Социологија са правима грађана 

приручнику и осмишљени су за 

сваку радионицу 

вештина 

 

стереотипа, предрасуда 

2 

 

Комуникација у 

групи 
7 

• Анализира карактеристике 

дебате и осмишљава и организује 

дебату на изабрану тему 

• Користи прилоге и радне 

материјале који се налазе у 

приручнику и осмишљени су за 

сваку радионицу 

• Искаже, образложи и брани мишљење аргументима 

• Активно слуша 

• Дебатује и дискутује на неугрожавајући начин, уважавајући 

мишљење других 

• Објасни разлику између дијалога и дебате 

• Објасни разлоге и начине настанка гласина у свакодневној 

комуникацији и објасни последице које изазивају гласине 

3 

 
Односи у групи 17 

• Користи прилоге и радне 

материјале који се налазе у 

приручнику и осмишљени су за 

сваку радионицу 

• Анализира карактеристике 

понуђених начина групног 

одлучивања 

• Користи прилоге и радне 

материјале који се налазе у 

приручнику и осмишљени су за 

сваку радионицу 

• Анализира задате конфликтне 

ситуације примењујући 

препоручене начине анализе. 

• Користи прилоге и радне 

материјале који се налазе у 

приручнику и осмишљени су за 

сваку радионицу 

• Анализира ситуације насиља из 

новинских текстова и ситуације 

насиља које су се догодиле у 

њиховој средини 

• Ради у групи/тиму 

• Препозна предности групног/тимског рада 

• Учествује у доношењу групних одлука 

• Разликује могуће облике учешћа младих 

• Објасни потребу, важност партиципације младих 

• Објасни степене и облике учешћа младих у свакодневном животу 

• Објасни разлоге, ток и последице сукоба 

• Објасни ефекте конфликта на ток комуникације 

• Уочи факторе који одређују понашање у ситуацијама конфликта 

• Анализира сукоб из различитих улова, (препознаје потребе и 

страхове актера сукоба) и налази конструктивна решења 

прихватљива за обе стране у сукобу. 

• Образложи предности конструктивног начине решавања сукоба 

• Објасни значај посредовања у сукобу 

• Препозна и објасни врсте насиља 

• Детектује, анализира узроке насиља (у својој средини, међу 

вршњацима, школи) 

• Детектује, анализира могуће начине реаговања појединца у 

ситуацијама вршњачког насиља , из позиције жртве насиља и из 

позиције посматрача 

• Прихвати одговорност за сопствено понашање 

4 Завршни час  1 Шта носим са собом?  

Укупан број часова 32    
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Наставни предмет: ВЕРСКА НАСТАВА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

37     

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње школе  ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 6/2003, 23/2004, 9/2005 и 11/2016) 

ЦИЉЕВИ верске наставе, као изборног предмета, у оквиру средњошколског образовања и васпитања јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство 

традиционалних цркава и верских заједница које живе и делају на нашем животном простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот 

и 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. Притом упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене, историјски дате цркве или верске заједнице треба да се 

остварује у отвореном и толерантном дијалогу, уз уважавање других религијских искустава и философских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних 

искустава и достигнућа човечанства. 

ЗАДАЦИ верске наставе су 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; 

- буди потреба и 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; 

- развија и негује 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 своје властите личности и ка 

остваривању сусрета са светом, са природом и, пре и после свега, са Богом; 

- изграђује способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског стваралаштва у науци и другим 

областима; 

- изграђује свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и 

природи. 

ЦИЉ наставе православног катихизиса (веронауке) у средњем образовању и васпитању јесте да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући 

две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки (будући) живот (димензију идеалног). То значи да ученици систематски 

упознају православну веру у њеној доктинарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се излагање хришћанског виђења живота и 

постојања света обавља у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којима се настоји показати да хришћанско виђење 

(литургијско, као и подвижничко искуство Православне Цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и верско 

образовање. Све ово спроводи се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и на делатном плану, уз настојање да се доктринарне поставке 

спроведу у свим сегментима живота (однос са Богом, са светом, са другим људима и са собом). 
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ЗАДАЦИ у настави православног катихизиса (веронауке) су да код ученика: 

- развије отвореност и однос према Богу као Другој и другачијој Личности у односу на нас, као и отвореност и однос према другом човеку као икони Божјој, 

личности, такође, другачијој у односу на нас, те да се између ове две релације оствари узајамно зависна веза (свест о заједници); 

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

односу са природом која нас окружује и друго, као и за одговарање на питања у светлу православне хришћанске вере и искуства Цркве; 

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

областима стваралаштва (при чему се остварује комплементарност са другим наукама); 

- помогне у одговорном обликовању заједничког живота са другим, у изналажењу равнотеже између властите личности и заједнице, у остварењу сусрета са 

светом (са људима различитих култура, религија и погледа на свет, са друштвом, са природом) и са Богом; најзад, 

- изгради уверење да је свет и све што је у њему, створен за вечност, да су сви створени да буду причасници вечног живота, те да се из те перспективе код ученика 

развије способност разумевања, преиспитивања и вредновања сопственог односа према другом човеку као непоновљивом бићу и према творевини Божјој и 

изгради спремност на покајање. 

Редн

и бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

1. 

УВОД  

1. Уводни час,  

2. Понављање кључних 

појмова и садржаја 

обрађених у основној 

школи  

2 

• Специфичности наставе Православног 

катихизиса у средњој школи  

• Међусобно упознавање ученика; 

• Рекапитулација обрађених садржаја о 

личносном Богу, човеку, Цркви, Литургији.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да сагледа садржаје којима 

ће се бавити настава Православног 

катихизиса у току 1. године 

средњошколског или гимназијског 

образовања; 

• моћи да уочи какво предзнање 

има из градива Православног 

катихизиса обрађеног у 

претходном циклусу школовања; 

• бити мотивисан да похађа часове 

православног катихизиса.  

2. 

БОГ ОТКРИВЕЊА  

3. Творевина сведочи о 

Творцу 

4. Човек - боготражитељ 

5. Откривење - позив у 

заједницу 

6. Бог Откривења - Света 

Тројица (библијска 

сведочанства) 

7. Из молитвеног 

богословља Цркве 

5 

• Логосност творевине (откривање Бога 

кроз законитост, лепоту и склад у 

творевини); 

• Бог улази у историју и открива се као 

Личност (икономија Божја); 

• Човек као боготражитељ; 

• Откривење - позив у заједницу.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да наведе неке од примера 

Откривења Бога у Библији; 

• моћи да разуме и тумачи значење 

израза хомо религиосус; 

• моћи да препозна изразе вере у 

Свету Тројицу у богослужбеним 

текстовима; 

• моћи да препозна изразе вере у 

Бога као Творца у богослужбеним 

текстовима; 

• моћи да разуме да се Бог из 

љубави открива човеку, позивајући 
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(систематизација теме)  га у заједницу; 

• бити подстакнут да непосредније 

учествује у богослужењу Цркве; 

• моћи да промишља о личној 

одговорности у односу према Богу 

и ближњима; 

• моћи да разуме да се Божје 

Откривење дешава и данас у Цркви 

и свету; 

• моћи да просуђује и препознаје 

сведочанства вере у свом животу.  

3. 

ВЕРА, ЗНАЊЕ И 

БОГОПОЗНАЊЕ  

8. Вера и поверење 

9. Вера у Старом и Новом 

Завету 

10. Бог се познаје љубављу 

11. Вера и живот ("Вера без 

дела је мртва...") 

12. Из молитвеног 

богословља Цркве 

(систематизација теме) 

5 

• Знање о стварима и познање личности; 

• Присуство вере у научној методологији и 

научним теоријама; 

• Вера у Старом и Новом Завету 

• Познање Бога као личности методом 

љубави; 

• Вера без дела је мртва; 

• Сличност између човекопознања и 

богопознања. 

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да увиди разлику између 

знања које се односи на ствари и 

познања које се односи на 

личности; 

• моћи да препозна да је вера 

слободан избор човека и да се 

сведочи личним животом; 

• моћи да објасни да је 

богопознање у православном 

искуству плод личне, слободне 

заједнице човека с Богом; 

• моћи да објасни да се вером живи 

кроз Литургију и подвиг. 

4. 

ХРИШЋАНИН - ЧОВЕК 

ЦРКВЕ  

13. Човек и заједница 

14. Црква као литургијска 

заједница (моја парохија) 

15. Света Литургија - 

пуноћа заједнице са Богом 

16. Хришћанин - човек 

Цркве (систематизација 

теме) 

4 

• Црква као заједница која се пројављује на 

Литургији; 

• Моја парохија; 

• Хришћанин - човек Цркве; 

• Света Литургија - пуноћа заједнице са 

Богом. 

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да увиди да хришћанин 

постоји превасходно као члан 

конкретне литургијске заједнице; 

• моћи да опише живот парохијске 

заједнице; 

• моћи у основним цртама да 

објасни да се учешћем у 

литургијском сабрању ступа на пут 

богопознања; 

• моћи да продискутује о 

православном схватању Цркве; 

• моћи да схвати да хришћанство 

подстиче човека на одговоран 

живот у заједници. 
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Корелација с другим предметима / модулима: Српски језик и књижевност , Историја , Ликовна култура , Музичка култура , Екологија , Психологија , Социологија 

Филозофија,  Грађанско васпитање 

5. 

СВЕТО ПИСМО - 

КЊИГА ЦРКВЕ  

17. Настанак и подела 

Светог Писма 

18. Канон и 

богонадахнутост Светог 

Писма 

19. Црква као место 

тумачења и доживљаја 

Светог Писма и Светог 

Предања 

20. Свето Писмо - књига 

Цркве 

21. Утицај Светог Писма на 

културу и цивилизацију  

5 

• Настанак и подела Светог Писма; 

• Канон и богонадахнутост Светог Писма; 

• Црква као место тумачења и доживљаја 

Светог Писма и Светог Предања; 

• Утицај Светог Писма на културу и 

цивилизацију; 

• Свето Писмо је књига Цркве.  
Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да именује различите књиге 

Светог Писма; 

• моћи да наброји неке ауторе 

књига Светог Писма; 

• моћи да 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.  

6. 

ХРИШЋАНСКИ ЖИВОТ  

22. Црквено Предање и 

народна предања  

23. "Све ми је дозвољено, 

али ми није све на 

корист..."  

24. Из живота светих  

25. Знамените личности и 

хришћанство  

26. Смисао (и бесмисао) 

живота  

5 

• Питања односа народног и црквеног 

предања;  

• Животна искушења и суочавање са њима;  

• Живот није случајност него је дар;  

• Светост као мера људског достојанства.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да увиди да постоји разлика 

између народног и црквеног 

предања и да заузме став према 

њима;  

• моћи да уочи да светост живота 

није могућа без истовремене 

заједнице са Богом и људима;  

• знати да су сви људи призвани да 

буду свети;  

• моћи да уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса 1. 

разреда средње школе.  

* Укупан број часова Остали број часова предвиђен је за друге типове часа. 
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А. Обавезни општеобразовни предмети: ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР (Други разред)  

Наставни предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теорија Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

96    

Недељни фонд часова: 3    

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 и 1/2013 - испр.,. 10/2016, 11/2016-др.правилник и  13/2018-др.правилник ) 

Циљеви предмета :   

-Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику; 

- Развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевног (стандардног) језика у усменом и писаном изражавању; 

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

-Оспособљавање за ефикасно комуницирање; 

- Оспособљавање ученика да користе стручну литературу и језичке приручнике; 

-Продубљивање и проширивање знања о српској и светској књижевности; 

- Оспособљавање за интерпретацију књижевних текстова; 

-Унапређивање књижевних знања и читалачких вештина; 

-Упознавање и проучавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у књижевности; 

- Унапређивање знања о сопственој култури и културама других народа; 

- Развијање хуманистичког и књижевног образовања и васпитања на најбољим делима српске и светске културне баштине; 

- Упућивање ученика на истраживачки и критички однос према књижевности; 

-Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности; 

-Развијање трајног интересовања за нова сазнања. 

Задаци:  

- овладавање знањима о српском књижевном језику, стицање вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом 

изражавању, приликом учења, образовања и интелектуалног развоја; 

 - унапређење културе језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, са 

развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура. 

- упознавање  репрезентативних дела српске књижевне баштине и дела опште књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вредности; 

- неговање и развијање читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним књижевним делима из 

историје српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној иистраживачкој улози; 

- развијање литерарних афинитета да би ученици пожелели да постану читаоци рафинираног естетског укуса који ће умети да на истраживачки, стваралачки и 
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активан начин читају књижевна дела свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;  

-  усвајање хуманистичких ставова, уверења и система вредности; 

-  оспособљавање за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова агресивног и 

асоцијалног понашања и за развијање самосвести и личне одговорности; 

- подстицање на саосећање са ближњима и одговорност према другом. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

1. 

Барок, 

класицизам, 

просветитељство 

13 

• Барок и класицизам; поетика, главни представници у 

нашој и европској књижевности 

• Гаврил Стефановић Венцловић: "Песме, беседе, легенде" 

• Значај Венцловића и Орфелина за развој књижевног 

језика код Срба 

• Молијер: "Тврдица" 

• Просветитељство у Европи и код нас 

• Књижевно - просветитељски рад Доситеја Обрадовића 

• Доситеј Обрадовић: "Писмо Харалампију" 

• Доситеј Обрадовић: "Живот и прикљученија" (одломци) 

• Јован Стерија Поповић: "Тврдица" 

• Процена остварености исхода 

Вредновање 

остварености исхода ће 

бити вршено кроз 

праћење остварености 

исхода, писану и умену 

проверу знања 

• 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 заузме став према њиховим 

поступцима 

2. Романтизам 23 

• Романтизам у Европи и код нас (појам, особености, 

значај, представници) 

• А. С. Пушкин: "Цигани" (одломак) 

• А. С. Пушкин: "Евгеније Оњегин" (анализа Татјаниног 

писма Оњегину и Оњегиновог одговора и анализа 

Оњегиновог писма Татјани и Татјаниног одговора) 

• Х. Хајне: "Лорелај" 

• Ш. Петефи: "Слобода света" 

• Вук Караџић - рад на реформи језика и правописа, рад на 

сакупљању народних умотворина, лексикографски рад, 

Вук као књижевни критичар и полемичар, Вук као писац, 

историчар и биограф 

• Значај 1847. године 

• Петар Петровић Његош: "Горски вијенац" 

 

Вредновање 

остварености исхода ће 

бити вршено кроз 

праћење остварености 

исхода, писану и умену 

проверу знања 

• 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 
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• Бранко Радичевић: "Кад млидија' умрети" 

• Ђура Јакшић: "На Липару", "Отаџбина" 

• Јован Јовановић Змај: "Ђулићи" и "Ђулићи увеоци" 

(избор), Змајева сатирична поезија (избор) 

• Лаза Костић: "Међу јавом и мед сном", "Санта Мариа 

делла Салуте" 

• Процена остварености исхода 

 

3. Реализам 26 

• Реализам у Европи и код нас (појам, особености, значај, 

представници) 

• Балзак: "Чича Горио" или Толстој "Ана Карењина" 

• Гогољ : "Ревизор" 

• Милован Глишић: "Глава шећера" 

• Лаза Лазаревић: "Ветар" 

• Радоје Домановић: "Данга" или "Вођа" 

• Симо Матавуљ: "Поварета" 

• Бранислав Нушић: "Госпођа министарка" 

• Војислав Илић: (избор поезије) 

• Процена остварености исхода 

Вредновање 

остварености исхода ће 

бити вршено кроз 

праћење остварености 

исхода, писану и умену 

проверу знања 

• 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 које покреће књижевно 

дело 

• развије критички став и мишљење 

при процени поступака и понашања 

јунака у обрађеним делима 

4. Морфологија 9 

• Морфологија у ужем смислу 

• Променљиве и непроменљиве врсте речи 

• Именице, придеви, заменице (њихове граматичке 

категорије), бројеви (укључујући бројне именице и бројне 

придеве) 

• Глаголи. Граматичке категорије глагола 

• Прилози, предлози, везници, речце, узвици 

• Процена остварености исхода 

 

 

 

 

 

 

Вредновање 

остварености исхода ће 

бити вршено кроз 

праћење остварености 

исхода, писану и умену 

проверу знања 

• одреди врсту речи и граматичке 

категорије 

• употреби у усменом и писаном 

изражавању облике речи у складу са 

језичком нормом 

5. Правопис 5 
• примени правила одвојеног и састављеног писања речи у 

складу са језичком нормом 

• примени правила одвојеног и 

састављеног писања речи у складу са 

језичком нормом 

3 

 

Култура 

изражавања 
20 

• изражава размишљања и критички став према 

проблемима и појавама у књижевним текстовима и 

свакодневном животу 

• препозна одлике стручно-научног стила • примени 

одлике новинарског стила 

• изражава размишљања и критички 

став према проблемима и појавама у 

књижевним текстовима и 

свакодневном животу 

• препозна одлике стручно-научног 

стила  
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*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Грађанско васпитање, Верска настав 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• примени одлике новинарског стила 

Укупан број часова 96          
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ЦИЉ  

ИСХОДИ НА КРАЈУ 

ДРУГОГ РАЗРЕДА 

Ученик ће бити у стању 

да:  

ПРЕПОРУЧЕНЕ ТЕМЕ 

ОПШТЕ И СТРУЧНЕ И 

ГРАМАТИЧКИ 

САДРЖАЈИ  

КОМУНИКАТИВНЕ 

ФУНКЦИЈЕ  
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  

СЛУШАЊЕ  

Оспособљавање ученика за 

разумевање усменог говора  

 ЧИТАЊЕ  

Оспособљавање ученика за 

разумевање прочитаних 

текстова  

• разуме краће исказе 

који садрже фреквентне 

речи и структуре 

(информације о 

личностима, послу, 

породици, куповини, 

школи, ближем 

окружењу) 

• разуме најбитније 

информације у кратким 

и једноставним 

обавештењима (преко 

• Свакодневни живот 

(комуникација међу 

младима, генерацијски 

конфликти и начини 

превазилажења, 

међувршњачка подршка) 

• Образовање 

• (образовање у земљама 

чији се језик учи, 

школовање које припрема за 

студије или свет рада, 

образовање за све) 

1. Представљање себе и 

других 

2. Поздрављање 

(састајање, растанак, 

формално, неформално, 

специфично по 

регионима) 

3. Идентификација и 

именовање особа, 

објеката, боја, бројева 

итд.) 

4. Давање једноставних 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  

Комуникативна настава страних језика 

подразумева поимање језика као средства 

комуникације; инсистира на употреби циљног 

језика у учионици у добро осмишљеним 

контекстима од интереса за ученике; 

претпоставља примену  

тзв. Теацхер талк, одн. прилагођавање 

говорне делатности наставника 

интересовањима и знањима ученика; 

Наставни предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 и 1/2013 - испр.,. 10/2016, 11/2016-др.правилник и  13/2018-др.правилник ) 

Циљ предмета:  

Развија:ње сазнајних и интелектуалних способности и стицање позитивног односа према другим културама уз уважавање различитости и усвајање знања и 

умења потребних у комуникацији на страном језику у усменом и писаном облику. 

Задаци:   

- оспособљавање да  у школској и ван школској свакодневници могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано и сходно ситуацији; 

- продубљивање и проширивање комуникативне способности и постављање основе да страни језик функционално користе и после завршетка свог образовања 

(током студија, у будућем послу или даљем образовању); 

- стицање  увида у језичку стварност и оспособљеност да  уоче контрасте и врше поређења у односу на сопсвену стварност; 

- оспособљавање да се компетентно и самосвесно споразумевају са људима из других земаља, да усвајају норме вербалне и невербалне комуникације у складу са 

специфичностима језика који уче, као и да наставе, у оквиру формалног образовања и самостално, учење другог и трећег страног језика. 
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   • чита и разуме 

различите врсте кратких и 

прилагођених текстова 

(једноставнија лична / пословна 

писма, позивнице, термини, 

проспекти, упутства, огласи) 

препознајући основна значења и 

релевантне детаље 

• открива значење непознатих 

речи на основу контекста и /или 

помоћу речника 

• уочи предвидљиве 

информације (кад, где, ко, 

колико) у свакодневним 

текстовима (рекламе, огласи, 

јеловници, проспекти) као и 

једноставнијим стручним 

текстовима (формулари, шеме, 

извештаји)  

   

ГОВОР  

Оспособљавање ученика за 

кратко монолошко излагање и за 

учешће у дијалогу на страном 

језику  • описује ситуације, 

прича о догађајима и 

аргументује ставове користећи 

једноставне изразе и реченице 

• води једноставне разговоре 

(телефонира), даје информације 

разгласа, на улици, на 

шалтеру) и правилно их 

користи  

   

• Познати региони у 

земљама чији се језик учи, 

њихова обележја 

• Културни живот 

(манифестације које млади 

радо посећују у земљи и 

земљама чији се језик учи, 

међународни пројекти и 

учешће на њима) 

• Заштита човекове околине 

(акције на нивоу града, 

школе, волонтерски рад) 

• Медији (штампа, 

телевизија, електронски 

медији) 

• Интересантне животне 

приче и догађаји 

• Свет компјутера (млади и 

друштвене мреже)  

СТРУЧНЕ ТЕМЕ  

Као у првом разреду  

I. РЕЧЕНИЦА  

- Систематизација свих 

типова упитних реченица 

- Директна и индиректна 

питања 

- Индиректни говор: 

рецептивно и продуктивно 

а) изјаве и питања - без 

промене глаголског времена 

(глагол главне реченице у 

једном од садашњих 

времена) 

упутстава и команди 

5. Изражавање молби и 

захвалности 

6. Изражавање извињења 

7. Изражавање потврде и 

негирање 

8. Изражавање допадања и 

недопадања 

9. Изражавање физичких 

сензација и потреба 

10. Исказивање 

просторних и временских 

односа 

11. Давање и тражење 

информација и 

обавештења 

12. Описивање и 

упоређивање лица и 

предмета 

13. Изрицање забране и 

реаговање на забрану 

14. Изражавање 

припадања и поседовања 

15. Скретање пажње 

16. Тражење мишљења и 

изражавање слагања и 

неслагања 

17. Тражење и давање 

дозволе 

18. Исказивање честитки 

19. Исказивање препоруке 

20. Изражавање хитности 

и обавезности 

21. Исказивање сумње и 

несигурности  

инсистира на комуникативном аспекту 

употребе језика, одн. на значењу језичке 

поруке, а не толико на граматичној 

прецизности исказа ; претпоставља да се 

знања ученика мере прецизно дефинисаним 

релативним, а не толико апсолутним 

критеријумима тачности.  

Један од кључних елемената комуникативне 

наставе је и социјална интеракција кроз рад у 

учионици. Она се базира на групном или 

индивидуалном решавању проблема, потрази 

за информацијама и мање или више 

комплексним задацима. У тим задацима увек 

су јасно одређени контекст, процедура и циљ, 

чиме се унапређује квантитет језичког 

материјала који је неопходан услов за било 

које учење језика.  

Такозвана комуникативно-интерактивна 

парадигма у настави страних језика, између 

осталог, укључује и следеће компоненете: 

• усвајање језичког садржаја кроз циљано и 

осмишљено учествовање у друштвеном чину 

• поимање наставног програма као 

динамичне, заједнички припремљене и 

ажуриране листе задатака и активности 

• наставник је ту да омогући приступ и 

прихватање нових идеја 

• ученици се третирају као одговорни, 

креативни, активни учесници у друштвеном 

чину  

• уџбеници су само један од ресурса; осим 

њих препоручује се и примена других извора 

информација и дидактичких материјала, 

поготову кад је реч о стручним темама 

• учионица постаје простор који је могуће 
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и упутства, уговара термине 

• реагује учтиво на питања , 

захтеве, позиве, извињења 

саговорника  

ИНТЕРАКЦИЈА  

Оспособљавање ученика за 

учешће у дијалогу на страном 

језику и размену краћих писаних 

порука  • комуницира у 

свакодневним ситуацијама и 

размењује информације, блиске 

његовим интересовањима 

(писмено и усмено)  

МЕДИЈАЦИЈА  

Оспособљавање ученика да 

преводи, сажима и препричава 

садржај краћих усмених и 

писаних текстова  • 

преводи усмено или писмено 

кратке поруке у складу са 

потребама комуникације  

Медијска писменост  

Оспособљавање ученика да 

користе медије као изворе 

информација и развијају 

критичко мишљење у вези са 

њима  • аргументује свој став о 

медијском тексту 

б) молбе, захтеви, наредбе 

- Индиректни говор: само 

рецептивно 

а) изјаве са променом 

глаголских времена 

- Одређене релативне клаузе 

- Сложене реченице: 

временске клаузе, узрочне 

клаузе, допусне клаузе  

   

II. ИМЕНИЧКА ГРУПА 

1. Члан 

- Разлике између одређеног 

и неодређеног члана у 

ширем контексту 

2. Именице 

- Бројиве и небројиве 

именице 

3. Заменички облици 

а) Заменице 

- Личне заменице у 

функцији субјекта и објекта 

- Показне заменице 

- Односне заменице 

б) детерминатори 

- Показни детерминатори 

- Неодређени 

детерминатори 

- Присвојни детерминатори 

4. Придеви 

- Обновити компарацију 

придева 

- too/not…еnоugh/not аs… 

(аs)/…than 

5. Бројеви 

реструктурирати из дана у дан  

Важан циљ у учењу страног језика у средњим 

стручним школама је овладавање језиком 

струке, и то у оноликој мери која је 

неопходна да се језик користи ради 

информисаности и оспособљености за 

једноставну комуникацију у усменом и 

писаном облику на страном језику. Тај 

сегмент наставе страног језика који се 

прогресивно увећава од 20 до 50% током 

четворогодишњен образовања мора да буде 

јасно дефинисан и у складу са исходима 

везаним за квалификације струке.  

Неопходно је да стручна тематика која се 

обрађује на страном језику прати исходе 

појединих стручних предмета и буде у 

корелацији са њима. Реализација наставе 

језика струке се много више огледа у 

развијању рецептивних вештина него 

продуктивних јер је сврха учења страног 

језика, у првој линији, усмерена на то да се 

ученици оспособе да прате одређену стручну 

литературу у циљу информисања, праћења 

иновација и достигнућа у области струке, 

усавршавања и напредовања.  

Стога је спектар текстова који се препоручују 

велики: шематски прикази, упутства о 

примени апарата, инструмената или пак 

материјала, хемикалија, рецепти, декларације, 

краћи стручни текстови чији је садржај 

релевантан за тематске садржаје стручних 

предмета, извештаји, каталози, програми 

сајамских активности и сл. 

Веома је битно у раду са таквим текстовима 

одредити добру дидактичку подршку. Добро 
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- Обновити просте и редне 

бројеве 

6. Кванитификатори  

1. Глаголи 

- Обновити разлику у 

употреби Present Simple, 

present Continutous; Past 

Simple, Past Continuous 

- Обновити све употребе 

Present Perfect 

- Used to 

- Начини изражавања 

будућности, планова у 

будућности (going to, will) 

- Модални глаголи: shoulr, 

must, will, may, might  

- Пасивне конструкције - 

садашње и прошло време - 

thе Present Simple, Past 

Simple (продуктивно и 

рецептивно), 

- Present perfect passive 

(рецептивно) 

3. Предлози и најчешћи 

прилози за оријентацију у 

времену и простору. 

4. Први кондиционал 

(рецептивно и продуктивно) 

други кондиционал 

(рецептивно) 

 

осмишљени налози упућују на то да одређене 

текстове, у зависности од тежине и важности 

информација које они носе, треба разумети 

глобално, селективно или пак детаљно.  

Продуктивне вештине треба ограничити на 

строго функционалну примену реалну за 

захтеве струке. То подразумева писање 

кратких порука, мејлова у оквиру пословне 

комуникације (поруџбенице, рекламације, 

захтеви, молбе) и вођење усмене 

комуникације која омогућава споразумевање 

на основном нивоу било у директном 

контакту са саговорником или у телефонском 

разговору.  
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ЦИЉ  

ИСХОДИ НА КРАЈУ 

ДРУГОГ РАЗРЕДА 

Ученик ће бити у 

стању да:  

ПРЕПОРУЧЕНЕ ТЕМЕ 

ОПШТЕ И СТРУЧНЕ И 

ГРАМАТИЧКИ 

САДРЖАЈИ  

КОМУНИКАТИВНЕ 

ФУНКЦИЈЕ  
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  

СЛУШАЊЕ  

Оспособљавање ученика за 

разумевање усменог говора  

 ЧИТАЊЕ  

Оспособљавање ученика за 

разумевање прочитаних 

• разуме краће исказе 

који садрже фреквентне 

речи и структуре 

(информације о 

личностима, послу, 

породици, куповини, 

школи, ближем 

окружењу) 

• разуме најбитније 

информације у кратким 

• Свакодневни живот 

(комуникација међу 

младима, генерацијски 

конфликти и начини 

превазилажења, 

међувршњачка подршка) 

• Образовање 

• (образовање у земљама 

чији се језик учи, 

школовање које припрема 

1. Представљање себе и 

других 

2. Поздрављање (састајање, 

растанак, формално, 

неформално, специфично 

по регионима) 

3. Идентификација и 

именовање особа, објеката, 

боја, бројева итд.) 

4. Давање једноставних 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  

Комуникативна настава страних језика 

подразумева поимање језика као средства 

комуникације; инсистира на употреби циљног 

језика у учионици у добро осмишљеним 

контекстима од интереса за ученике; 

претпоставља примену  

тзв. Теацхер талк, одн. прилагођавање 

Наставни предмет: РУСКИ ЈЕЗИК 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 и 1/2013 - испр.,. 10/2016, 11/2016-др.правилник и  13/2018-др.правилник ) 

Циљ предмета:  

 

Развијање сазнајних и интелектуалних способности и стицање позитивног односа према другим културама уз уважавање различитости и усвајање знања и 

умења потребних у комуникацији на страном језику у усменом и писаном облику. 

Задаци: 

- оспособљавање да  у школској и ван школској свакодневници могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано и сходно ситуацији;  

- продубљивање и проширивање комуникативне способности и постављање основе да страни језик функционално користе и после завршетка свог образовања 

(током студија, у будућем послу или даљем образовању); 

- стицање  увида у језичку стварност и оспособљеност да  уоче контрасте и врше поређења у односу на сопсвену стварност; 

- оспособљавање да се компетентно и самосвесно споразумевају са људима из других земаља, да усвајају норме вербалне и невербалне комуникације у складу са 

специфичностима језика који уче, као и да наставе, у оквиру формалног образовања и самостално, учење другог и трећег страног језика. 
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текстова  

   • чита и разуме 

различите врсте кратких и 

прилагођених текстова 

(једноставнија лична / пословна 

писма, позивнице, термини, 

проспекти, упутства, огласи) 

препознајући основна значења и 

релевантне детаље 

• открива значење непознатих 

речи на основу контекста и /или 

помоћу речника 

• уочи предвидљиве 

информације (кад, где, ко, 

колико) у свакодневним 

текстовима (рекламе, огласи, 

јеловници, проспекти) као и 

једноставнијим стручним 

текстовима (формулари, шеме, 

извештаји)  

   

ГОВОР  

Оспособљавање ученика за 

кратко монолошко излагање и за 

учешће у дијалогу на страном 

језику  • описује ситуације, 

прича о догађајима и 

аргументује ставове користећи 

једноставне изразе и реченице 

• води једноставне разговоре 

и једноставним 

обавештењима (преко 

разгласа, на улици, на 

шалтеру) и правилно их 

користи  

   

за студије или свет рада, 

образовање за све) 

• Познати региони у 

земљама чији се језик учи, 

њихова обележја 

• Културни живот 

(манифестације које млади 

радо посећују у земљи и 

земљама чији се језик учи, 

међународни пројекти и 

учешће на њима) 

• Заштита човекове 

околине (акције на нивоу 

града, школе, волонтерски 

рад) 

• Медији (штампа, 

телевизија, електронски 

медији) 

• Интересантне животне 

приче и догађаји 

• Свет компјутера (млади и 

друштвене мреже)  

СТРУЧНЕ ТЕМЕ  

Као у првом разреду  

Реченица 

Реченице са глаголским 

прилозима. Употреба нет и 

не у реченици.  

Именице 

Генитив једнине на -у. 

Синоними, антоними, 

хомоними. Међујезички 

упутстава и команди 

5. Изражавање молби и 

захвалности 

6. Изражавање извињења 

7. Изражавање потврде и 

негирање 

8. Изражавање допадања и 

недопадања 

9. Изражавање физичких 

сензација и потреба 

10. Исказивање просторних 

и временских односа 

11. Давање и тражење 

информација и обавештења 

12. Описивање и 

упоређивање лица и 

предмета 

13. Изрицање забране и 

реаговање на забрану 

14. Изражавање припадања 

и поседовања 

15. Скретање пажње 

16. Тражење мишљења и 

изражавање слагања и 

неслагања 

17. Тражење и давање 

дозволе 

18. Исказивање честитки 

19. Исказивање препоруке 

20. Изражавање хитности и 

обавезности 

21. Исказивање сумње и 

несигурности  

говорне делатности наставника 

интересовањима и знањима ученика; 

инсистира на комуникативном аспекту 

употребе језика, одн. на значењу језичке 

поруке, а не толико на граматичној 

прецизности исказа ; претпоставља да се 

знања ученика мере прецизно дефинисаним 

релативним, а не толико апсолутним 

критеријумима тачности.  

Један од кључних елемената комуникативне 

наставе је и социјална интеракција кроз рад у 

учионици. Она се базира на групном или 

индивидуалном решавању проблема, потрази 

за информацијама и мање или више 

комплексним задацима. У тим задацима увек 

су јасно одређени контекст, процедура и циљ, 

чиме се унапређује квантитет језичког 

материјала који је неопходан услов за било 

које учење језика.  

Такозвана комуникативно-интерактивна 

парадигма у настави страних језика, између 

осталог, укључује и следеће компоненете: 

• усвајање језичког садржаја кроз циљано и 

осмишљено учествовање у друштвеном чину 

• поимање наставног програма као 

динамичне, заједнички припремљене и 

ажуриране листе задатака и активности 

• наставник је ту да омогући приступ и 

прихватање нових идеја 

• ученици се третирају као одговорни, 

креативни, активни учесници у друштвеном 

чину  

• уџбеници су само један од ресурса; осим 

њих препоручује се и примена других извора 

информација и дидактичких материјала, 
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(телефонира), даје информације 

и упутства, уговара термине 

• реагује учтиво на питања , 

захтеве, позиве, извињења 

саговорника  

ИНТЕРАКЦИЈА  

Оспособљавање ученика за 

учешће у дијалогу на страном 

језику и размену краћих писаних 

порука  • комуницира у 

свакодневним ситуацијама и 

размењује информације, блиске 

његовим интересовањима 

(писмено и усмено)  

МЕДИЈАЦИЈА  

Оспособљавање ученика да 

преводи, сажима и препричава 

садржај краћих усмених и 

писаних текстова  • 

преводи усмено или писмено 

кратке поруке у складу са 

потребама комуникације  

Медијска писменост  

Оспособљавање ученика да 

користе медије као изворе 

информација и развијају 

критичко мишљење у вези са 

њима  • аргументује свој став о 

медијском тексту 

хомоними. 

Заменице 

Неодређене заменице кто-

то, кто-нибудь, некоторый, 

несколько 

Одричне заменице никто, 

ничто, никакой 
Опште заменице сам, 

самый, любой, каждый 

Придеви 

Дужи и краћи облик 

придева. Употреба кратког 

облика. 

Бројеви 

Редни бројеви 

Глаголи 

Императив 

Прошло време глагола од 

инфинитива на сугласник 

Глаголи кретања са 

префиксима в-, вы-, у-, 

при-, 

Глаголски прилози 

Предлози 

Најфреквентнији предлози 

чија се употреба разликује 

у односу на матерњи језик 

(у, около, вокруг, в, на) 

СИНТАКСА 

Реченице са кратким 

придевским обликом у 

предикату (Он болен 

гриппом, Я способен к 

поготову кад је реч о стручним темама 

• учионица постаје простор који је могуће 

реструктурирати из дана у дан  

Важан циљ у учењу страног језика у средњим 

стручним школама је овладавање језиком 

струке, и то у оноликој мери која је 

неопходна да се језик користи ради 

информисаности и оспособљености за 

једноставну комуникацију у усменом и 

писаном облику на страном језику. Тај 

сегмент наставе страног језика који се 

прогресивно увећава од 20 до 50% током 

четворогодишњен образовања мора да буде 

јасно дефинисан и у складу са исходима 

везаним за квалификације струке.  

Неопходно је да стручна тематика која се 

обрађује на страном језику прати исходе 

појединих стручних предмета и буде у 

корелацији са њима. Реализација наставе 

језика струке се много више огледа у 

развијању рецептивних вештина него 

продуктивних јер је сврха учења страног 

језика, у првој линији, усмерена на то да се 

ученици оспособе да прате одређену стручну 

литературу у циљу информисања, праћења 

иновација и достигнућа у области струке, 

усавршавања и напредовања.  

Стога је спектар текстова који се препоручују 

велики: шематски прикази, упутства о 

примени апарата, инструмената или пак 

материјала, хемикалија, рецепти, декларације, 

краћи стручни текстови чији је садржај 

релевантан за тематске садржаје стручних 

предмета, извештаји, каталози, програми 

сајамских активности и сл. 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 595 
 

математике) 

Реченице са објектом у 

инфинитиву (Я уговорил 

товарища молчать) 

Реченице са одредбом 

израженом зависним 

падежом (Я тебя буду 

ждать у памятника, Они 

собираются по вечерам) 

Реченице са глаголским 

прилогом (Кончив работу, 

он поехал домой, 

Возвращаясь домой, я 

встретил товарища) 

 

Веома је битно у раду са таквим текстовима 

одредити добру дидактичку подршку. Добро 

осмишљени налози упућују на то да одређене 

текстове, у зависности од тежине и важности 

информација које они носе, треба разумети 

глобално, селективно или пак детаљно.  

Продуктивне вештине треба ограничити на 

строго функционалну примену реалну за 

захтеве струке. То подразумева писање 

кратких порука, мејлова у оквиру пословне 

комуникације (поруџбенице, рекламације, 

захтеви, молбе) и вођење усмене 

комуникације која омогућава споразумевање 

на основном нивоу било у директном 

контакту са саговорником или у телефонском 

разговору.  
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Наставни предмет: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 и 1/2013 - испр.,. 10/2016, 11/2016-др.правилник и  13/2018-др.правилник ) 

Циљ наставе физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностимау повезаностима са осталим васпито образовним подручјима 

допринесе интегралном развоју личности ученика (конгитивном, 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 развојаи утицање на правилно држање тела (превенција);развој и усавршавање моторичкоих способности и 

теоријских знања неопходних самостални рад на њима;стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово усвајање; проширивање 

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

усвајање знања ради разумевањазначаја 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. 

 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. 

• Здравствена 

култура и физичка 

активност, као 

основа за 

реализовање 

постављених 

циљева и исхода 

6 

• Вежбе обликовања (јачања, лабављење 

и растезање); 

• Вежбе из корективне гимнастике; 

• Провера стања моторичких и 

функционалних способности; 

Праћење напретка 

ученика у физичком 

васпитању се обавља 

сукцесивно у току 

читаве школске године, 

на основу методологије 

праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичком васпитању - 

стандарди за 

оцењивање физичких 

способности ученика и 

постигнућа у 

спортским играма 

• 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; 

2. 

 

• Развој моторичких 

и функционалних 

способности човека, 

као основа за 

реализовање 

2 

• Вежбе снаге без и са малим теговима 

(до 4 кг); 

• Трчање на 60 м и 100 м; 

• Трчање на 800 м ученице и 1000 м 

ученици; 

• 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 
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постављених 

циљева и исхода 

• Вежбе растезања (број понављања и 

издржај у крајњем положају), 

• Полигони спретности и окретности и 

спортске игре; 

• Аеробик; 

из: вежби обликовања, атлетике, гимнастике, 

пливања и спортских игара за развој: снаге, 

брзине, издржљивости, гипкости, спретности и 

окретности; 

3. 

 

• Усвајање знања, 

умења и вештина из 

спортских грана и 

дисциплина као 

основа за 

реализовање 

постављених 

циљева и исхода  

• Атлетика; 

12 

• АТЛЕТИКА У свим атлетским 

дисциплинама треба радити на развијању 

основних моторичких особина за дату 

дисциплину;  

Трчања: 

Усавршавање технике трчања на кратке и 

средње стазе: 

- 100 м ученици и ученице; 

- 800 м ученици и ученице; 

- штафета 4 x 100 м ученици и ученице  

Вежбање технике трчања на средњим 

стазама умереним интензитетом и 

различитим темпом у трајању од 5 до 10 

мин. 

Крос: јесењи и пролећни 

- 800 м ученице, 

- 1000 м ученици. 

Скокови:  

Скок удаљ корачном техником. 

Скок увис леђном техником. 

Бацања: 

Бацање кугле, једна од рационалних 

техника (ученице 4 кг, ученици 5 кг). 

Спровести такмичења у одељењу, на 

резултат, у свим реализованим атлетским 

дисциплинама. 

Праћење напретка 

ученика у физичком 

васпитању се обавља 

сукцесивно у току 

читаве школске године, 

на основу методологије 

праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичком васпитању - 

стандарди за 

оцењивање физичких 

способности ученика и 

постигнућа у 

спортским играма 

• Кратко описати основне карактеристике и 

правила спортске гране атлетике, гимнастике и 

спортске гране - дисциплина које се уче. 

• Демонстрирати - вежбе и технике атлетских 

дисциплина и вежби на справама и тлу које се 

уче (поседовати вештину) 

• Детаљније описати правила спортске гране за 

коју показује посебан интерес, за коју школа има 

услове. 

• Објаснити због којих је карактеристика 

физичког васпитања важно да активно учествује 

у процесу наставе и да самостално спроводи 

одређен програм физичке и спортске 

активности. 

• Ученик ће желети да се бави физичким, 

односно спортским активностима пошто ће 

сагледати (детектовати) позитивне 

карактеристике физичке и спортске активности 

и њихове позитивне утицаје на здравље, 

дружење и добро расположење. 

• Сагледати негативне утицаје савременог 

начина живота (пушење, дрога, насиље, 

деликвентно понашање) и свестан је да 

физичким, односно спортским активностима 

могуће је предупредити негативне утицаје 

• Путем физичких односно спортских 

активности комуницирати са својим друговима и 

уживати у дружењу и контактима. 

4. 

• Спортска 

гимнастика: (Вежбе 

на справама и тлу);  

   

   

12 

• СПОРТСКА ГИМНАСТИКА: ВЕЖБЕ 

НА СПРАВАМА И ТЛУ 

Напомена: 

- Наставник олакшава, односно отежава 

програм на основу моторичких 

Праћење напретка 

ученика у физичком 

васпитању се обавља 

сукцесивно у току 

читаве школске године, 

• Довести у везу свакодневни живот и 

способност за учење и практичан рад са 

физичким, односно спортским активностима и 

правилном исхраном. 

• Објаснити да покрет и кретање, без обзира на 
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способности и претходно стечених умења 

ученика. 

1. Вежбе на тлу 

За ученике и ученице: 

- из упора за рукама, зибом, провлак 

згрчено напред до упора пред рукама 

(опружено); 

- колут напред и спојено усправно до ваге 

претклоном и заножењем, издржај 

- премет странце упором у "бољу" страну 

и спојено, премет странце у "слабију" 

страну 

- за напредни ниво премет напред упором 

2. Прескок 

За ученике коњ у ширину висине 120 цм; 

за ученице 110 цм: 

- згрчка; 

- разношка 

- за напредни ниво: склонка и прескоци 

са заножењем 

3.Кругови 

За ученике /доскочни кругови/: 

- њих, зањихом саскок, уз помоћ. 

4. Разбој 

За ученике /паралелни разбој/: 

- из упора седећег разножно пред рукама, 

прехватом напред и дизањем склоњено 

став на раменима, спуст назад у упор 

седећи разножно, прехват рукама иза 

бутина, сножити и зањихом саскок.  

За ученице /двовисински разбој, једна 

притка, вратило/: 

- вис на в/п лицем према н/п: клим, 

премах згрчено једном ногом до виса 

лежећег на н/п, прехват (може 

разноручно) на н/п до упора јашућег; 

премах одножно 16предножном (уназад) 

до упора предњег; замахом уназад 

(зањихом) саскок пруженим телом; 

на основу методологије 

праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичком васпитању - 

стандарди за 

оцењивање физичких 

способности ученика и 

постигнућа у 

спортским играма 

то којој врсти физичке, односно спортске 

активности припадају, имају своју естетску 

компоненту (лепота извођења, лепота 

доживљаја). 

• Ученик ужива у извођењу покрета и кретања. 

• Ученик наводи основне олимпијске принципе 

и примењује их на школским спортским 

такмичењима и у слободном времену. 

• Препознаје нетолерантно понашање својих 

другова и реагује на њега, шири дух 

пријатељства, истрајан је у својим активностима. 

• Има правилан однос према окружењу у којем 

вежба, рекреира се и бави се спортом. 
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- једна притка: наскок у предњи, премах 

одножно једном ногом до упора јашућег; 

премах одножно заножном до упора 

стражњег; саскок саседом (замахом 

ногама унапред). 

5. Вратило 

За ученике /доскочно вратило/ 

- из мирног виса узмак до упора, замахом 

ногама уназад (зањихом) саскок увито 

6. Греда 

За ученице /висока греда/: 

- залетом и суножним одскоком наскок у 

упор чучећи; окрет за 90° усправ у успон, 

окрет за 180°, лагано трчање на прстима, 

скок са променом ногу, кораци у успону 

до краја греде; саскок згрчено (бочно у 

односу на греду). 

7. Коњ са хватаљкама  

За ученике: 

- из упора пред рукама, коло заножно 

левом, коло заножно десном.  

Школско такмичење (одељење, школа): 

актив наставника физичког васпитања 

бира справе на којима ће се ученици 

такмичити. 

За напредније ученике: састави из 

система школских спортских такмичења 

и учешће на вишим нивоима школских 

такмичења.  

Минимални образовни захтеви: 

За ученике: наставни садржаји из 

програма вежби на тлу, прескока, једне 

справе у упору и једне справе у вису; 

За ученице: наставни садржаји из 

програма вежби на тлу, прескока, греде и 

двовисинског разбоја. 

5. 
• Спортска игра (по 

избору) 
12 

• СПОРТСКА ИГРА (по избору) 

- Понављање и учвршћивање раније 

обучаваних елемената игре. 

Праћење напретка 

ученика у физичком 

васпитању се обавља 
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* корелација са другим предметима  

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

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

предмета и професори физичког васпитања дефинишу могуће професионалне поремећаје, на основу чега се програмирају се посебни садржаји, којима се 

обезбеђује превенција.  

• Биологија,  Физика, Екологиј,  Хемија, Ликовна култура, Музичка култура  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Даље проширивање и продубљавање 

техничко-тактичке припремљености 

ученика у складу са изборним програмом 

за дату игру. На основу претходних 

умења у техници и тактици наставник 

планира конкретне садржаје из спортске 

игре. 

сукцесивно у току 

читаве школске године, 

на основу методологије 

праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичком васпитању - 

стандарди за 

оцењивање физичких 

способности ученика и 

постигнућа у 

спортским играма 

6. 

• Физичка, односно 

спортска активност: 

у складу са 

могућностима 

школе 

10 

• Актив наставника, према програму који 

сам доноси (из програма трећег разреда 

(програм по избору ученика) у складу са 

могућностима школе, организује наставу 

за коју ученици покажу посебно 

интересовање 

  

Укупан број часова    64  
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Наставни предмет: МАТЕМАТИКА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 и 1/2013 - испр.,. 10/2016, 11/2016-др.правилник и  13/2018-др.правилник ) 

Циљеви предмета:  

-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; 

-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. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Б . 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

1. 

Тригонометрија 

правоуглог 

троугла 

7 

• Дефиниције тригонометријских 

функција у правоуглом троуглу 

• Вредности тригонометријских 

функција за углове од 00, 30°, 45°, 60°, 

90° 

• Основне тригонометријске 

идентичности 

• Решавање правоуглог троугла 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- усмену проверу знања 

- писмену провера знања 

- тестове знања 

• 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 
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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 

 

2. 

Степеновање и 

кореновање 
15 

• Појам степена. Операције са 

степенима 

• Степен са целим изложиоцем 

• Појам корена. Операције са коренима 

• Степен са рационалним изложиоцем 

• Рационалисање имениоца разломка 

• Појам комплексног броја и операције 

са њима 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- усмену проверу знања 

- писмену провера знања 

- тестове знања 

• 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 

• сабира, одузима, множи и дели два 

комплексна броја 

 

3. 

Функција и њен 

график 
6 

• Појам функције. 

• Функције са коначним доменом 

• Графичко представљање функције 

• Читање графика функције 

(одређивање нака, интервала 

монотоности, максимума, минимума)- 

без формалне дефиниције тих појмова 

• Различити графички облици 

представљања функција са коначним 

доменом (табела, график, дијаграм, 

круг) 

• Одређивање максимума, минимума и 

средње вредности зависне величине 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- усмену проверу знања 

- писмену провера знања 

- тестове знања 

• 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; 

4. 
Квадратна 

једначина и 
17 

• Квадратна једначина 

• Образац за решавање квадратне 

 

Вредновање остварености 

• реши непотпуну квадратну једначину у 

скупу Р 
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*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Хемија, Физика, Рачунарство и информатика 

 

 

 

 

квадратна 

функција 

једначине 

• Природа решења квадратне једначине 

• Растављање квадратног тринома на 

линеарне чиниоце 

• Квадратна функција и њен график 

• Квадратна неједначина 

исхода вршити кроз: 

- усмену проверу знања 

- писмену провера знања 

- тестове знања 

• 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) 

• реши једноставнију квадратну неједначину 

5. Тела 11 

• Обим и површина фигура (квадрат, 

правоугаоник, правилан шестоугао, 

круг) у равни 

• Појам призме, врсте. Површина и 

запремина призме 

• Површина и запремина коцке и квадра 

• Површина и запремина правилне 

шестоугаона призме 

• Појам ваљка. Површина и запремина 

ваљка 

• Појам лопте. Површина и запремина 

лопте 

• Једноставни равни пресеци тела 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- усмену проверу знања 

- писмену провера знања 

- тестове знања 

 

• 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 

шестоугаона призме и ваљка 

• израчуна површину и запремину лопте 

• одреди површину једноставних равних 

пресека тела 

6. 
Писмени задаци 

са исправкама 
8 

Писмени задаци 

Исправак писменог задатка 
Индивидуални рад 

 

Укупан број часова 64    
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Наставни предмет: ХЕМИЈА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњифондчасова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 и 1/2013 - испр.,. 10/2016, 11/2016-др.правилник и  13/2018-др.правилник ) 

ЦиљЕВИ предмета:  

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

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

- Развој хемијске научне писмености и способности комуникације у хемији; 

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

- Препознавање, разумевање и примена хемијских знања у пракси и свакодневном животу; 

- Разумевање значаја хемијске производње за потребе струке; 

-  Развој способности за сагледавање потенцијалних 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 повезаности 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.. 

Задаци: 

- стицање ширих  и продубљених знања о структури органских и биохемијских једињења; 

- усвајање основних знања о принципима хемијске технологије и значају производа хемијске индустрије; 

- овладавање основним знањима неопходним за разумевање и примену производа хемијске индустрије у свакодневном животу;  

- отпуно упознавање методе хемијских истраживања;  

- развијање критичке и стваралачке маште и формирање правилногоднос према раду; 

- развијање способности за научну активности и умеће да самостално уче; 

- развијање способности за успешно настављање образовања и изучавања других области у којима се хемија појављује. 
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Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр . 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

1. 

Увод у 

органску 

хемију 

6 

• опште карактеристике C атома 

• раскидање ковалентне везе 

• емпиријске, молекулске, структурне формуле 

• изомерија 

• класификација органских једињења према 

функционалним групама 

• класификација органских једињења на основу 

структуре  

Демонстрациони огледи 
• доказивање угљеника, водоника, азота и 

сумпора у органским једињењима 

• издвајање органских једињења из смеше 

различитим методама  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

-усмену проверу знања 

-  писану проверу знања 

• Наведе карактеристике C атома 

• Препозна хибридизацију угљениковог 

атома 

• Наведе производе хомолитичког и 

хетеролитичког раскидања ковалентне 

везе 

• Објасни емпиријске, молекулске, 

структурне формуле и дефинише појам 

структурне изомерије 

Класификује органска једињења на 

основу структуре угљоводоничног низа 

• Класификује органска једињења 

према функционалним групама  

2. Угљоводоници 13 

• Опште карактеристике и подела 

угљоводоника. 

• Алкани, номенклатура, добијање, 

супституција. 

• Структурна и оптичка изомерија 

• Циклоалкани, својства. 

• Алкени, добијање, адиција, оксидација, 

супституција, геометријска изомерија 

• Алкини, добијање, адиција, киселост 

(ацетилиди) 

• Арени; реакције супституције, адиције, 

оксидације, изомерија 

• Полициклични арени  

Демонстрациони огледи 
Добијање и својства алкана, алкена и алкина  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- усмену проверу знања 

- писмену провера знања 

- тестове знања 

• 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 циклична 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  

3. 

 

Алкил-

халогениди, 

Алкохоли, 

8 

• Алкил-халогениди, добијање и реакције 

• Алкохоли, подела и својства 

• Реакције алкохола 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- усмену проверу знања 

• Објасни значај и хемијским 

једначинама прикаже карактеристичне 

реакције алкил-халогенида 
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феноли и етри • Феноли, својства и реакције 

• Етри, својства  

Демонстрациони огледи 

• доказивање халогених елемената у органским 

једињењима 

• растворљивост алкил-халогенида, алкохола, 

фенола и етара у неполарним и поларним 

растварачима  

- писмену провера знања 

- тестове знања 

• Разликује органско-кисеонична 

једињења према функционалним 

групама 

• Изврши поделу, објасни 

номенклатуру алкохола, фенола и етара 

• Објасни хемијска својства и напише 

хемијске једначине карактеристичних 

реакција алкохола, фенола и етара  

4. 
Алдехиди и 

кетони 
4 

• Алдехиди, својства и номенклатура 

• Реакције алдехида 

• Кетони, својства и реакције  

Демонстрациони огледи 
• добијање алдехида и испитивање њихових 

својстава (Фелингова и Толенсова проба, 

оксидација помоћу калијум-дихромата) 

• испитивање својстава кетона (јодоформска 

проба на пропанон)  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- усмену проверу знања 

- писмену провера знања 

- тестове знања 

• објасни природу карбонилне групе 

• дефинише алдехиде, њихову 

номенклатуру и својства 

• дефинише кетоне, њихову 

номенклатуру и својства 

• помоћу хемијских једначина прикаже 

реакције алдехида и кетона  

5. 

Карбоксилне 

киселине и 

деривати 

карбоксилних 

киселина 

10 

• Карбоксилне киселине, својства и реакције 

• Засићене монокарбоксилне киселине 

• Оксо киселине 

• Дикарбоксилне киселине 

• Ароматичне киселине 

• Масне киселине 

• Хлориди карбоксилних киселина 

• Анхидриди карбоксилних киселина 

• Амиди карбоксилних киселина 

• Естри 

• Масти и уља 

• Хидролиза триацилглицерола 

• Сапуни 

• Воскови  

Демонстрациони огледи 
• добијање метанске и етанске киселине 

• својства карбоксилних киселина и њихово 

доказивање (реакције карбоксилних киселина 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- усмену проверу знања 

- писмену провера знања 

- тестове знања 

• 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 рационалне 

формуле одабраних масних киселина 

• Дефинише деривате карбоксилних 

киселина и хемијским једначинама 

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 

хидролизу масти 
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*Корелација са другим наставним предметима/модулима:  Биологија, Модули из ратарства; Модули из сточарства 

са металима, базама и доказивање помоћу 

реагенаса који служе за доказивање киселина)  

• Дефинише сапуне и објасни 

механизам дејства сапуна 

• Дефинише воскове  

6. 
Угљени 

хидрати 
12 

• угљени хидрати, подела и значај 

• представници моносахарида, реакције и 

циклични облици 

• представници и значај дисахарида (малтоза, 

лактоза, целобиоза и сахароза) 

• полисахариди, својства, подела (скроб, 

гликоген и целулоза)  

Демонстрациони огледи 
• доказивање скроба раствором јода 

• растварање скроба у топлој и хладној води  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- усмену проверу знања 

- писмену провера знања 

- тестове знања 

• Разуме структуру и поделу угљених 

хидрата 

• Разуме структуру моносахарида 

• Разуме структуру и истакне значајне 

дисахариде 

• објасни значај најважнијих 

полисахарида 

• Разуме карактеристичне реакције 

угљених хидрата  

7. 

Органска 

азотна 

једињења 

12 

• Класификација органских азотних једињења 

• Амини, номенклатура и реакције 

• Амино киселине. Есенцијалне амино киселине 

• Реакције амино киселина 

• Протеини. Подела, физичка и хемијска 

својства 

• Хетероциклична једињења. 

• Нуклеинске киселине  

Демонстрациони огледи 
• растворљивост анилина и понашање према 

индикаторима 

• доказивање базних својстава анилина  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- усмену проверу знања 

- писмену провера знања 

- тестове знања 

• 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 

• Објасни начин стварања пептидне 

везе 

• Објасни разлоге таложења протеина 

• Дефинише хетероциклична једињења 

према величини прстена и зна 

представнике 

• Зна поделу и значај нуклеинских 

киселина 

• Објасни својства и структуру 

нуклеинских киселина  

Укупан број часова 64    
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Б. Обавезни стручни предмети ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР (Други разред) 

 

Наставни предмет: ЗАШТИТА БИЉА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада  хране 

Разред: Други  

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

 64   

Недељни фонд часова:  2   

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви предмета:  

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

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

- 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. 

Задаци: 

-  Стицање практичних знања и вештина из заштите ратарских усева. 

Редни 

бр. 
Модула 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

Вредновање 

остварености 

исхода 

 

1. 

Други А 

Заштита 

ратарских 

култура 

64 

Вежбе: 
• Визуелни преглед биљака и биљног материјала;  

• Узимање узорака болесних и оштећених биљака и корова, 

земљишта;  

• Упознавање са коришћењем лабораторијске опреме и 

прибора (микроскопа, бинокулара, хербаризовање биљног 

материјала, препарирање и чување узорака ради детаљне 

дијагнозе у лабораторији; 

• Непосредно упознавање пестицида (различитих препарата, 

припрема за примену, мешање са водом, пуњење уређаја за 

примену пестицида);  

• Упознавање са складиштењем и чувањем пестицида, 

руковањем и транспортом и чувањем пестицида пре њихове 

• 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. 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

-праћење 

остварености 

исхода; 

-тестове 

практичних 

вештина; 

-дневнике вежби. 
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примене; 

• Упознавање са декларацијом и упутством за примену 

пестицида. 

2.  

Други Б 

Заштита 

ратарских и 

повртарских 

култура 

64 

Вежбе: 

• Визуелни преглед биљака и биљног материјала;  

• Узимање узорака болесних и оштећених биљака, корова и 

земљишта;  

• Упознавање са коришћењем лабораторијске опреме и 

прибора (микроскопа, бинокулара, хербаризовање биљног 

материјала, препарирање и чување узорака ради детаљне 

дијагнозе у лабораторији; 

• Непосредно упознавање пестицида (различитих препарата, 

припрема за примену, мешање са водом, пуњење уређаја за 

примену пестицида);  

• Упознавање са складиштењем и чувањем пестицида, 

руковањем и транспортом и чувањем пестицида пре њихове 

примене;  

• Упознавање са декларацијом и упутством за примену 

пестицида. 

 

• уочавање  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. 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

-праћење 

остварености 

исхода; 

-тестове 

практичних 

вештина; 

-дневнике вежби. 

3.  

Други В 

Заштита 

повртарских и 

цвећарских 

култура 

64 

Вежбе: 
• Визуелни преглед биљака и биљног материјала;  

• Узимање узорака болесних и оштећених биљака и корова, 

земљишта ради детаљног прегледа у лабораторији;  

• Упознавање са коришћењем лабораторијске опреме и 

прибора (микроскопа, бинокулара, хербаризовање биљног 

материјала, препаровање и чување узорака ради детаљне 

дијагнозе у лабораторији; 

• Непосредно упознавање пестицида (различитих препарата, 

припрема за примену, мешање са водом, пуњење уређаја за 

примену пестицида);  

• Упознавање са складиштењем и чувањем пестицида, 

руковањем и транспортом и чувањем пестицида пре њихове 

примене;  

• Упознавање са декларацијом и упутством за примену 

пестицида. 

• 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. 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 

остварености 

исхода; 

• тестове 

практичних 

вештина; 

• дневнике вежби. 

Укупан број часова 64    

*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Хемија, Биологија, Биљна производња 1, Биљна производња 2, Пољопривредна техника 
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Наставни предмет: Пољопривредна техника 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теорија Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64 64 32 15 

Недељни фонд часова: 2 2 1  

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљ наставе предмета:  

- Упознавање конструкција пољопривредних машина;  

- Стицање знања о примени машина у пољопривредној производњи 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 агротехничких 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 коришћења пољопривредне технике 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Вредновање 

остварености исхода 

1. 

 

Обука 

вожње 

трактора 

16 

Теорија:  
ПРОПИСИ О БЕЗБЕДНОСТИ 

САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА  

А) Правила саобраћаја:  
• опште одредбе о понашању учесника у 

саобраћају;  

• радње са возилом у саобраћају:  

- утврђивање услова за извођење радњи,  

- укључивање у саобраћај,  

- промена начина и правца кретања;  

• кретање возила на путу  

- страна кретања,  

• 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;  

• објасни превоз лица и терета трактором и 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз:  

• праћење 

остварености 

исхода;  

• тестове знања;  

• тестове практичних 

вештина;  

• дневнике 

практичног рада. 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 611 
 

• брзина кретања:  

- прилагођавање брзине кретања,  

- смањивање брзине која причињава сметњу 

у нормалном одвијању саобраћаја;  

• скретање;  

• првенство пролаза:  

- на раскрсници,  

- при скретању у лево,  

- у односу на возила која се крећу по шинама,  

- на путу који је означен саобраћајним 

знаком као пут са првенством пролаза,  

- при пресецању бициклистичке стазе;  

• саобраћај на раскрсници:  

- опрезност,  

- подешавање брзине,  

- престројавање,  

- поступање према светлосним саобраћајним 

знаковима;  

• мимоилажење;  

• претицање и обилажење:  

- општа правила претицања и обилажења,  

- услови саобраћаја у којима је забрањено 

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 бицикала, бицикала са мотором и 

мотоцикала;  

• саобраћај запрежних возила и кретање 

стоке;  

прикључним возилом које вуку трактори;  

• објасни саобраћај трактора који вуку запрежно 

возило;  

• објасни саобраћај радних машина и мотокултиватора;  

• објасни саобраћај бицикала, бицикала са мотором и 

мотоцикала;  

• објасни саобраћај запрежних возила и кретање стоке;  

• објасни саобраћај на прелазу пута преко железничке 

пруге;  

• наведе возила под пратњом и возила са правом 

првенства пролаза;  

• објасни вожњу ноћу и вожњу под неповољним 

временским условима;  

• објасни изглед и значење знакова опасности, знакова 

изричитих наредби и знакова обавештења;  

• објасни значење допунске табле уз саобраћајне 

знакове;  

• објасни значење ознака на коловозу (значење на 

раскрсници и на другим местима на коме је саобраћај 

посебно регулисан);  

• наведе обележавање прелаза пута преко железничке 

пруге;  

• наведе врсте и објасни значење знакова које 

учесницима у саобраћају на путевима дају овлашћена 

лица. 
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• саобраћај на прелазу пута преко железничке 

пруге;  

• возила под пратњом;  

• возила са правом првенства пролаза;  

• 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 намена,  

• допунске табле уз саобраћајне знакове - 

значење,  

• ознаке на коловозу - значење,  

• светлосни саобраћајни знакови - значење на 

раскрсници и на другим местима на коме је 

саобраћај посебно регулисан,  

• обележавање прелаза пута преко 

железничке пруге,  

• знаци које учесницима у саобраћају на 

путевима дају овлашћена лица - врсте и 

значење.  

32 

Практична настава:  
• упознавање са уређајима и склоповима на 

возилу и њихова употреба док је возило у 

стању мировања;  

• проверу исправности возила за безбедно 

учествовање у саобраћају на путу;  

• упознавање са начином замене точка, 

постављања ланаца за снег, снабдевања 

возила погонским горивом;  

• заузимање положаја у возилу и подешавање 

седишта, наслона за главу, унутрашњег и 

спољних возачких огледала и сигурносних 

појасева;  

• исправе потребне за вожњу;  

• покретање возила и употреба команди и 

Практична настава:  

• упознавање са уређајима и склоповима на возилу и 

њихова употреба док је возило у стању мировања;  

• проверу исправности возила за безбедно учествовање 

у саобраћају на путу;  

• упознавање са начином замене точка, постављања 

ланаца за снег, снабдевања возила погонским горивом;  

• заузимање положаја у возилу и подешавање седишта, 

наслона за главу, унутрашњег и спољних возачких 

огледала и сигурносних појасева;  

• исправе потребне за вожњу;  

• покретање возила и употреба команди и уређаја 

возила у покрету (руковање возилом) и заустављање 

возила;  

• убрзавање, успоравање и заустављање возила при 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз:  

• праћење 

остварености 

исхода;  

• тестове знања;  

• тестове практичних 

вештина;  

• дневнике 

практичног рада. 
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уређаја возила у покрету (руковање возилом) 

и заустављање возила;  

• убрзавање, успоравање и заустављање 

возила при малим брзинама;  

• извођења прописаних полигонских радњи 

возилом:  

- одвајање и спајање вучног и прикључног 

возила;  

- вожња напред са променом степена преноса 

и уназад у истој саобраћајној траци;  

- вожња уназад са скретањем улево, односно 

удесно под правим углом;  

• извођење радњи возилом у саобраћају на 

путу: полазак са места, укључивање возила у 

саобраћај на путу, вожња унапред, вожња 

уназад, промена правца кретања и 

заустављање возила, одржавање брзине 

кретања возила у зависности од саобраћајне 

ситуације и услова пута и временских услова, 

скретање, полукружно окретање, обилажење, 

мимоилажење, претицање, промена 

саобраћајне траке, полукружно окретање, 

заустављање и нагло кочење, коришћење 

саобраћајне траке за успоравање и 

убрзавање, пропуштање других учесника у 

саобраћају, уступање права првенства 

пролаза;  

• поступање возача:  

- при наиласку и проласку кроз раскрсницу 

на којој је саобраћај регулисан правилом 

десне стране, саобраћајним знаком, 

светлосним саобраћајним знаком, знацима и 

наредбама које даје овлашћено лице, односно 

наиласку на раскрсницу са кружним током 

саобраћаја (уколико постоје могућности);  

- приликом избора брзине кретања возила у 

зависности од саобраћајне ситуације, услова 

пута и временских услова;  

- при наиласку на пешачки прелаз, у односу 

малим брзинама;  

• извођења прописаних полигонских радњи возилом:  

- одвајање и спајање вучног и прикључног возила;  

- вожња напред са променом степена преноса и уназад 

у истој саобраћајној траци;  

- вожња уназад са скретањем улево, односно удесно 

под правим углом;  

• извођење радњи возилом у саобраћају на путу: 

полазак са места, укључивање возила у саобраћај на 

путу, вожња унапред, вожња уназад, промена правца 

кретања и заустављање возила, одржавање брзине 

кретања возила у зависности од саобраћајне ситуације 

и услова пута и временских услова, скретање, 

полукружно окретање, обилажење, мимоилажење, 

претицање, промена саобраћајне траке, полукружно 

окретање, заустављање и нагло кочење, коришћење 

саобраћајне траке за успоравање и убрзавање, 

пропуштање других учесника у саобраћају, уступање 

права првенства пролаза;  

• поступање возача:  

- при наиласку и проласку кроз раскрсницу на којој је 

саобраћај регулисан правилом десне стране, 

саобраћајним знаком, светлосним саобраћајним 

знаком, знацима и наредбама које даје овлашћено 

лице, односно наиласку на раскрсницу са кружним 

током саобраћаја (уколико постоје могућности);  

- приликом избора брзине кретања возила у зависности 

од саобраћајне ситуације, услова пута и временских 

услова;  

- при наиласку на пешачки прелаз, у односу на пешаке, 

бициклисте и  

- при наиласку на пешачки прелаз, у односу на пешаке, 

бициклисте и друге учеснике у саобраћају;  

- приликом преласка преко железничке и трамвајске 

пруге и вожње кроз тунел;  

- приликом смањене видљивости и у условима 

падавина и приликом кретања путем на којем се 

изводе радови;  

• поступање у складу са саобраћајном сигнализацијом;  
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на пешаке, бициклисте и  

- при наиласку на пешачки прелаз, у односу 

на пешаке, бициклисте и друге учеснике у 

саобраћају;  

- приликом преласка преко железничке и 

трамвајске пруге и вожње кроз тунел;  

- приликом смањене видљивости и у 

условима падавина и приликом кретања 

путем на којем се изводе радови;  

• поступање у складу са саобраћајном 

сигнализацијом;  

• развијања односа поверења и поштовања 

према другим учесницима у саобраћају, 

стицања навике помагања другим 

учесницима у саобраћају и предузимања мера 

да не дође до саобраћајне незгоде;  

• управљање возилом у различитим 

нетипичним саобраћајним ситуацијама у 

реалним условима;  

• напуштање возила и обезбеђивање 

заустављеног или паркираног возила.  

• развијања односа поверења и поштовања према 

другим учесницима у саобраћају, стицања навике 

помагања другим учесницима у саобраћају и 

предузимања мера да не дође до саобраћајне незгоде;  

• управљање возилом у различитим нетипичним 

саобраћајним ситуацијама у реалним условима;  

• напуштање возила и обезбеђивање заустављеног или 

паркираног возила. 

 

2. 

Машине 

за обраду 

и ђубрење 

земљишта 

15 

Теорија:  

• Машине и оруђа за обраду земљишта;  

• Раони плугови (врсте намена, технички 

опис, принцип рада, подешавање и 

одржавање);  

• Машине и оруђа за предсетвену припрему 

земљишта (намена, технички опис, принцип 

рада и техничко одржавање);  

• Подела машина за ђубрење, намена, 

технички опис, принцип рада, подешавање и 

одржавање;  

• Расипачи минералних ђубрива;  

• Утоварачи и растурачи стајњака;  

• Расипачи осоке;  

• наведе поделу машина за обраду земљишта;  

• наведе и опише делове раоних плугова;  

• објасни принцип рада раоних плугова;  

• објасни подешавање за рад плугова и њихово 

одржавање;  

• објасни начине орања;  

• наведе и опише машине и оруђа за допунску обраду 

земљишта;  

• објасни рад машина за предсетвену припрему 

земљишта;  

• наведе поделу машина за ђубрење;  

• објасни принципе рада, подешавање и одржавање 

машина за ђубрење;  

-праћење 

остварености 

исхода;  

-тестове знања;  

- тестове практичних 

вештина;  

-дневнике 

практичног рада.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 12 

Вежбе:  

• Конструкције машина и оруђа за обраду 

земљишта;  

• препозна различите конструкције плугова и уочава 

њихове специфичности;  

• визуелним прегледом провери исправност машина и 
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• Одржавање машина и оруђа;  

• Подешавање машина и оруђа за обраду 

земљишта и ђубрење;  

• Агрегатирање прикључних машина и оруђа;  

• Техничка документација.  

оруђа за обраду земљишта;  

• примени мере техничког одржавања;  

• прикопча машину или оруђе за трактор;  

• обави неопходна подешавања на трактору и 

прикључној машини или оруђу;  

• користи упутство за руковање и одржавање;  

• води евиденцију рада и одржавања. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-праћење 

остварености 

исхода;  

- тестове знања;  

- тестове практичних 

вештина;  

-дневнике вежби.  

  

 

 

 
 15 

Настава у блоку:  

• Орање на наор и разор;  

• Равно орање;  

• Предсетвена припрема земљишта;  

• Мере заштите на раду  

• обави орање на наор и разор;  

• изведе равно орање;  

• обави предсетвену припрему;  

• примени мере заштите на раду 

3. 

Машине 

за сетву и 

садњу 

12 

Теорија:  

• Подела машина за сетву и садњу;  

• Агротехнички захтеви машина;  

• Начини сетве и садње;  

• Технички опис и принцип рада машина;  

• Подешавање и одржавање машина;  

• наведе поделу машина за сетву и садњу;  

• наведе агротехничке захтеве машина;  

• објасни неопходна подешавања на 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;  

• објасни начине сетве и садње;  

  16 

Вежбе:  

• Конструкције машина за сетву и садњу;  

• Одржавање машина;  

• Подешавање машина за сетву и садњу;  

• Прикопчавање машина за трактор;  

• Техничка документација;  

• Мере заштите на раду.  

• препозна различите конструкције машина и уочава 

њихове специфичности;  

• визуелним прегледом провери исправност машина;  

• примени мере техничког одржавања;  

• прикопча машину за трактор;  

• обави неопходна подешавања;  

• израчуна положај маркера и контролне количине 

семена за проверу подешености сејачице;  

• провери подешеност сејачице;  

• користи упутство за руковање, подешавање и 

одржавање;  

• води евиденцију рада и одржавања;  

• примени мере заштите на раду.  

 

 

 

4. 

 

Машине 

за негу 

усева и 

заштиту 

биља 

10 

Теорија:  

• Култиватори за међуредну обраду 

(подешавање и одржавање);  

• Прскалице (основни делови, проток 

течности);  

• 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;  

- праћење 

остварености 

исхода;  

- тестове знања;  

-тестове практичних 
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 • Пумпа, регулатор притиска и распрскивачи;  

• Подешавање и одржавање прскалице.  

• наведе и опише типове прскалица;  

• наведе и опише делове прскалица;  

 

вештина;  

- дневнике вежби  

  

 

 

 
 18 

Вежбе:  

• Конструкције машина за негу усева и 

заштиту биља;  

• Одржавање машина;  

• Подешавање машина;  

• Провера подешености прскалице и уређаја 

за наводњавање;  

• Агрегатирање прикључних машина;  

• Техничка документација;  

• Мере заштите на раду.  

• препозна различите конструкције машина и уочава 

њихове специфичности;  

• визуелним прегледом провери исправност машина;  

• примени мере техничког одржавања;  

• обави прикопчавање машина за трактор;  

• обави неопходна подешавања;  

• израчуна количину течности за проверу подешености 

прскалице;  

• обави проверу подешености прскалице количинском 

и запреминском методом;  

• користи упутство за руковање, подешавање и 

одржавање;  

• води евиденцију рада и одржавања;  

• примени мере заштите на раду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-праћење 

остварености 

исхода;  

- тестове знања;  

-тестове практичних 

вештина;  

-дневнике вежби  

  

 

 

5. 

Машине 

за 

убирање 

плодова 

14 

Теорија:  

• Житни комбајн (основни делови и улога);  

• Технолошки процес рада комбајна;  

• Подешавање житног комбајна;  

• Додатни уређаји и опрема комбајна;  

• Берачи кукуруза (врсте, технички опис, 

одржавање и мере заштите на раду);  

• Машине за вађење шећерне репе;  

• Вадилице кромпира;  

• Комбајни за грашак и боранију;  

• Вадилице коренастог поврћа;  

• Машине за убирање лиснатог поврћа;  

• Машине за убирање парадајза;  

• Транспортна средства у ратарству и 

повртарству;  

• Мере заштите на раду и противпожарне 

заштите;  

• наведе агротехничке захтеве машина;  

• објасни технолошки процес рада житних комбајна и 

берача кукуруза;  

• објасни неопходна подешавања на машинама;  

• наведе и опише машине за вађење шећерне репе;  

• објасни принцип рада вадилица кромпира;  

• објасни принцип 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 транспортна средства у ратарству и 

повртарству;  

• наведе и објасни мере заштите на раду и 

противпожарне заштите;  

 

 
 18 

Вежбе:  

• Конструкције машина за убирање плодова;  

• Одржавање машина;  

• препозна различите конструкције машина и уочава 

њихове специфичности;  

• визуелним прегледом провери исправност машина;  
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• Подешавање машина;  

• Агрегатирање прикључних машина;  

• Техничка документација;  

• Мере заштите на раду и противпожарне 

заштите.  

• примени мере техничког одржавања;  

• прикопча машину за трактор;  

• обави неопходна подешавања;  

• користи упутство за руковање, подешавање и 

одржавање;  

• води евиденцију рада и одржавања;  

• примени мере заштите на раду и противпожарне 

заштите.  

 

Укупан број часова 
175 

 

 
  

*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Педологија и агрохемија, Заштита биља, Биљна производња,  Наводњавање, Сточарска производња, 

Професионална пракса.  
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Наставни предмет: Пољопривредна техника 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теорија Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64 64 32 15 

Недељни фонд часова: 2 2 1  

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљ наставе предмета:  

- Упознавање конструкција пољопривредних машина;  

- Стицање знања о примени машина у пољопривредној производњи 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 агротехничких 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 коришћења пољопривредне технике 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Вредновање 

остварености исхода 

1. 

 

 

Обука 

вожње 

трактора 

16 

Теорија:  
ПРОПИСИ О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 

НА ПУТЕВИМА  

А) Правила саобраћаја:  
• опште одредбе о понашању учесника у 

саобраћају;  

• радње са возилом у саобраћају:  

- утврђивање услова за извођење радњи,  

- укључивање у саобраћај,  

- промена начина и правца кретања;  

• кретање возила на путу  

- страна кретања,  

• 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;  

• објасни превоз лица и терета трактором и 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз:  

• праћење 

остварености 

исхода;  

• тестове знања;  

• тестове практичних 

вештина;  

• дневнике 

практичног рада. 
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• брзина кретања:  

- прилагођавање брзине кретања,  

- смањивање брзине која причињава сметњу у 

нормалном одвијању саобраћаја;  

• скретање;  

• првенство пролаза:  

- на раскрсници,  

- при скретању у лево,  

- у односу на возила која се крећу по шинама,  

- на путу који је означен саобраћајним знаком 

као пут са првенством пролаза,  

- при пресецању бициклистичке стазе;  

• саобраћај на раскрсници:  

- опрезност,  

- подешавање брзине,  

- престројавање,  

- поступање према светлосним саобраћајним 

знаковима;  

• мимоилажење;  

• претицање и обилажење:  

- општа правила претицања и обилажења,  

- услови саобраћаја у којима је забрањено 

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 бицикала, бицикала са мотором и 

мотоцикала;  

• саобраћај запрежних возила и кретање стоке;  

• саобраћај на прелазу пута преко железничке 

пруге;  

• возила под пратњом;  

прикључним возилом које вуку трактори;  

• објасни саобраћај трактора који вуку запрежно 

возило;  

• објасни саобраћај радних машина и 

мотокултиватора;  

• објасни саобраћај бицикала, бицикала са 

мотором и мотоцикала;  

• објасни саобраћај запрежних возила и кретање 

стоке;  

• објасни саобраћај на прелазу пута преко 

железничке пруге;  

• наведе возила под пратњом и возила са правом 

првенства пролаза;  

• објасни вожњу ноћу и вожњу под неповољним 

временским условима;  

• објасни изглед и значење знакова опасности, 

знакова изричитих наредби и знакова 

обавештења;  

• објасни значење допунске табле уз саобраћајне 

знакове;  

• објасни значење ознака на коловозу (значење на 

раскрсници и на другим местима на коме је 

саобраћај посебно регулисан);  

• наведе обележавање прелаза пута преко 

железничке пруге;  

• наведе врсте и објасни значење знакова које 

учесницима у саобраћају на путевима дају 

овлашћена лица. 
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• возила са правом првенства пролаза;  

• 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 намена,  

• допунске табле уз саобраћајне знакове - 

значење,  

• ознаке на коловозу - значење,  

• светлосни саобраћајни знакови - значење на 

раскрсници и на другим местима на коме је 

саобраћај посебно регулисан,  

• обележавање прелаза пута преко железничке 

пруге,  

• знаци које учесницима у саобраћају на 

путевима дају овлашћена лица - врсте и 

значење.  

 32 

Практична настава:  
• упознавање са уређајима и склоповима на 

возилу и њихова употреба док је возило у стању 

мировања;  

• проверу исправности возила за безбедно 

учествовање у саобраћају на путу;  

• упознавање са начином замене точка, 

постављања ланаца за снег, снабдевања возила 

погонским горивом;  

• заузимање положаја у возилу и подешавање 

седишта, наслона за главу, унутрашњег и 

спољних возачких огледала и сигурносних 

појасева;  

• исправе потребне за вожњу;  

• покретање возила и употреба команди и 

уређаја возила у покрету (руковање возилом) и 

заустављање возила;  

• убрзавање, успоравање и заустављање возила 

при малим брзинама;  

Практична настава:  

• упознавање са уређајима и склоповима на 

возилу и њихова употреба док је возило у стању 

мировања;  

• проверу исправности возила за безбедно 

учествовање у саобраћају на путу;  

• упознавање са начином замене точка, 

постављања ланаца за снег, снабдевања возила 

погонским горивом;  

• заузимање положаја у возилу и подешавање 

седишта, наслона за главу, унутрашњег и 

спољних возачких огледала и сигурносних 

појасева;  

• исправе потребне за вожњу;  

• покретање возила и употреба команди и уређаја 

возила у покрету (руковање возилом) и 

заустављање возила;  

• убрзавање, успоравање и заустављање возила 

при малим брзинама;  

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз:  

• праћење 

остварености 

исхода;  

• тестове знања;  

• тестове практичних 

вештина;  

• дневнике 

практичног рада. 
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• извођења прописаних полигонских радњи 

возилом:  

- одвајање и спајање вучног и прикључног 

возила;  

- вожња напред са променом степена преноса и 

уназад у истој саобраћајној траци;  

- вожња уназад са скретањем улево, односно 

удесно под правим углом;  

• извођење радњи возилом у саобраћају на путу: 

полазак са места, укључивање возила у 

саобраћај на путу, вожња унапред, вожња 

уназад, промена правца кретања и заустављање 

возила, одржавање брзине кретања возила у 

зависности од саобраћајне ситуације и услова 

пута и временских услова, скретање, 

полукружно окретање, обилажење, 

мимоилажење, претицање, промена саобраћајне 

траке, полукружно окретање, заустављање и 

нагло кочење, коришћење саобраћајне траке за 

успоравање и убрзавање, пропуштање других 

учесника у саобраћају, уступање права 

првенства пролаза;  

• поступање возача:  

- при наиласку и проласку кроз раскрсницу на 

којој је саобраћај регулисан правилом десне 

стране, саобраћајним знаком, светлосним 

саобраћајним знаком, знацима и наредбама које 

даје овлашћено лице, односно наиласку на 

раскрсницу са кружним током саобраћаја 

(уколико постоје могућности);  

- приликом избора брзине кретања возила у 

зависности од саобраћајне ситуације, услова 

пута и временских услова;  

- при наиласку на пешачки прелаз, у односу на 

пешаке, бициклисте и  

- при наиласку на пешачки прелаз, у односу на 

пешаке, бициклисте и друге учеснике у 

саобраћају;  

- приликом преласка преко железничке и 

• извођења прописаних полигонских радњи 

возилом:  

- одвајање и спајање вучног и прикључног возила;  

- вожња напред са променом степена преноса и 

уназад у истој саобраћајној траци;  

- вожња уназад са скретањем улево, односно 

удесно под правим углом;  

• извођење радњи возилом у саобраћају на путу: 

полазак са места, укључивање возила у саобраћај 

на путу, вожња унапред, вожња уназад, промена 

правца кретања и заустављање возила, одржавање 

брзине кретања возила у зависности од 

саобраћајне ситуације и услова пута и временских 

услова, скретање, полукружно окретање, 

обилажење, мимоилажење, претицање, промена 

саобраћајне траке, полукружно окретање, 

заустављање и нагло кочење, коришћење 

саобраћајне траке за успоравање и убрзавање, 

пропуштање других учесника у саобраћају, 

уступање права првенства пролаза;  

• поступање возача:  

- при наиласку и проласку кроз раскрсницу на 

којој је саобраћај регулисан правилом десне 

стране, саобраћајним знаком, светлосним 

саобраћајним знаком, знацима и наредбама које 

даје овлашћено лице, односно наиласку на 

раскрсницу са кружним током саобраћаја 

(уколико постоје могућности);  

- приликом избора брзине кретања возила у 

зависности од саобраћајне ситуације, услова пута 

и временских услова;  

- при наиласку на пешачки прелаз, у односу на 

пешаке, бициклисте и  

- при наиласку на пешачки прелаз, у односу на 

пешаке, бициклисте и друге учеснике у 

саобраћају;  

- приликом преласка преко железничке и 

трамвајске пруге и вожње кроз тунел;  

- приликом смањене видљивости и у условима 
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трамвајске пруге и вожње кроз тунел;  

- приликом смањене видљивости и у условима 

падавина и приликом кретања путем на којем се 

изводе радови;  

• поступање у складу са саобраћајном 

сигнализацијом;  

• развијања односа поверења и поштовања 

према другим учесницима у саобраћају, 

стицања навике помагања другим учесницима у 

саобраћају и предузимања мера да не дође до 

саобраћајне незгоде;  

• управљање возилом у различитим нетипичним 

саобраћајним ситуацијама у реалним условима;  

• напуштање возила и обезбеђивање 

заустављеног или паркираног возила.  

падавина и приликом кретања путем на којем се 

изводе радови;  

• поступање у складу са саобраћајном 

сигнализацијом;  

• развијања односа поверења и поштовања према 

другим учесницима у саобраћају, стицања навике 

помагања другим учесницима у саобраћају и 

предузимања мера да не дође до саобраћајне 

незгоде;  

• управљање возилом у различитим нетипичним 

саобраћајним ситуацијама у реалним условима;  

• напуштање возила и обезбеђивање заустављеног 

или паркираног возила. 

2 

Машине и 

опрема у 

повртарству 

16 

Теорија:  
• Машине и оруђа за обраду земљишта;  

• Машине за ђубрење;  

• Машине за сетву и садњу;  

• Машине за негу усева и заштиту биља;  

• Технички опис и карактеристике уређаја за 

наводњавање;  

• Машине за убирање плодова у повртарству;  

• Транспортна средства у повртарству;  

• наведе поделу машина у повртарству;  

• објасни принцип рада појединих машина и 

оруђа за обраду земљишта;  

• објасни принцип рада машина за ђубрење;  

• објасни рад машина за сетву и садњу;  

• наведе поделу машина за негу усева и заштиту 

биља;  

• објасни принцип рада машина за негу и 

заштиту;  

• објасни принцип рада уређаја за наводњавање;  

• објасни поступке одржавања машина за негу и 

заштиту;  

• наведе поделу машина за убирање плодова у 

повртарству;  

• објасни принцип рада машина за убирање 

плодова у повртарству;  

• наведе и опише транспортна средства у 

повртарству;  

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз:  

• праћење 

остварености 

исхода;  

• тестове знања;  

• тестове практичних 

вештина;  

• дневнике вежби;  

• дневнике 

практичног рада. 

32 

Вежбе:  
• Конструкције машина у повртарству;  

• Одржавање машина;  

• Подешавање машина и уређаја;  

• Агрегатирање прикључних машина;  

• препозна различите конструкције машина и 

уочава њихове специфичности;  

• визуелним прегледом провери исправност 

машина;  

• примени мере техничког одржавања;  

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз:  

• праћење 

остварености 
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• Техничка документација;  

• Мере заштите на раду;  

• обави прикопчавање машина за трактор;  

• обави неопходна подешавања;  

• обави рад са машинама према технолошком 

процесу;  

• користи упутство за руковање, подешавање и 

одржавање;  

• води евиденцију рада и одржавања;  

• примени мере заштите на раду;  

исхода;  

• тестове знања;  

• тестове практичних 

вештина;  

• дневнике вежби;  

• дневнике 

практичног рада. 

15 

Настава у блоку:  
• Орање на наор и разор;  

• Равно орање;  

• Предсетвена припрема земљишта;  

• Мере заштите на раду 

• обави орање на наор и разор;  

• изведе равно орање;  

• обави предсетвену припрему;  

• примени мере заштите на раду. 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз:  

• праћење 

остварености 

исхода;  

• тестове знања;  

• тестове практичних 

вештина;  

• дневнике вежби;  

• дневнике 

практичног рада. 

3. 

Машине и 

опрема у 

цвећарству 

32 

Теорија:  
• Подела машина за заснивање и одржавање 

травњака;  

• Сејачице за сетву семена трава;  

• Техничке карактеристике ваљака за травњаке;  

• Травокосачице (врсте, принцип рада);  

• Подела система за наводњавање и технички 

опис;  

• Машине и уређаји за аутоматску производњу 

садница;  

• Опрема у стакленицима и пластеницима;  

• Машине и опрема за негу круна дрвећа;  

• Ручне тестере и маказе;  

• Моторне тестере;  

• Машине за припрему земљишних смеша;  

• Машине за негу компоста;  

• Пресе за саксије (ручне, ножне, аутоматске);  

• Стакленици и пластеници (технички опис, 

• наведе поделу машина за заснивање и 

одржавање травњака;  

• објасни принцип рада машина за сетву трава;  

• објасни рад секача бусенова;  

• објасни карактеристике ваљака за травњаке;  

• 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 за негу круна дрвећа;  

• објасни рад моторних тестера;  

• објасни рад аутодизалица;  

• наведе поделу машина за припрему земљишних 

смеша;  

• објасни принцип рада машина за припрему 

земљишних смеша;  

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз:  

• праћење 

остварености 

исхода;  

• тестове знања;  

• тестове практичних 

вештина;  

• дневнике вежби;  

• дневнике 

практичног рада. 
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материјал за израду);  

• Уређаји за хлађење, проветравање и грејање;  

• дефинише стакленике и пластенике;  

• објасни конструктивне карактеристике 

стакленика и пластеника;  

• опише уређаје за хлађење, проветравање и 

грејање пластеника и стакленика;  

32 

Вежбе:  
• Конструкције машина за цвећарство;  

• Одржавање машина;  

• Подешавање машина;  

• Агрегатирање прикључних машина;  

• Аутодизалице (регулисање и одржавање);  

• Техничка документација;  

• Мере заштите на раду.  

• препозна различите конструкције машина и 

уочава њихове специфичности;  

• визуелним прегледом провери исправност 

машина;  

• примени мере техничког одржавања;  

• обави неопходна подешавања;  

• обави рад са машинама;  

• користи упутство за руковање и одржавање;  

• води евиденцију рада и одржавања;  

• примени мере заштите на раду.  

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз:  

• праћење 

остварености 

исхода;  

• тестове знања;  

• тестове практичних 

вештина;  

• дневнике вежби;  

• дневнике 

практичног рада. 

 

Укупан број часова 
175 

 

 
  

*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Педологија и агрохемија, Заштита биља, Биљна производња,  Наводњавање, Сточарска производња, 

Професионална пракса.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 625 
 

Наставни предмет: БИЉНА ПРОИЗВОДЊА  1 

Подручје рада: Пољопривреда производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

160 64 128 45 

Недељни фонд часова: 5 2 4 6 

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви предмета:  
- 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 повртарско - цвећарске 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.  

Задаци:Упознавање ученика са морфолошким,еколошким особинама и технологијом производње ратарских и повртарских култура.  

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по модулима 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Вредновање 

остварености 

исхода 

1.  

Други А 

Опште 

ратарство 

Теорија 

64 

часа 

 

• Оплемењивње биљака; 

• Природни услови успевања биљака; 

• Обрада земљишта; 

• Семе и сетва; 

• Нега усева; 

• Убирање и чување усева; 

• Плодоред. 

• дефинише методе оплемењивања ратарских 

култура (самооплодних, странооплодних и 

биљака са вегетативним размножавањем); 

• дефинише категорије семенског материјала и 

наведе најважније особине семена; 

• препозна значај и узајамну повезаност 

вегетационих чинилаца у биљној производњи;  

• опише најзначајније вегетационе чиниоце: 

светлост, топлота, ваздух, вода и земљиште;  

• наведе најзначајније рејоне за гајење 

пољопривредних култура у нашој земљи;  

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

-праћење 

остварености 

исхода; 
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• дефинише значај основне и допунске обраде 

земљишта за пољопривредне културе;  

• наведе начине (технике) орања и препозна 

важност основне обраде земљишта за озиме и 

јаре усеве;  

• наведе различите појмове семена и његове 

делове;  

• 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 основне мере неге усева;  

• опише најзначајније мере неге усева (дрљање, 

ваљање, култивирање, окопавање, проређивање, 

прихрањивање, заштита од болести, штеточина, 

суше и мраза);  

• дефинише различите начине наводњавања и 

наведе специјалне мере неге усева;  

• препозна моменат убирања плодова различитих 

ратарских култура и наведе различите начине 

убирања усева;  

• наведе различите начине чувања и 

складиштења производа ратарских култура;  

• дефинише појам, значај, елементе и врсте 

плодореда. 

-тестове знања; 

- тестове 

практичних 

вештина; 

- дневнике 

практичног 

рада. 

-дневник вежби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вежбе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 

 

 

 

 

 

 

• Основна и допунска обрада земљишта; 

• Ђубрење земљишта; 

• Плодоред; 

• Сетва ратарских култура; 

• Нега усева 

• Жетва / берба и транспорт ратарских култура; 

• Складиштење и чување производа. 

 

 

 

 

 

• 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;  

• процени време и начин жетве / бербе, у односу 

на стање усева и спољашњих чинилаца. 
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Практична 

настава  

 

настава у 

блоку: 

 

 

 

26 

 

 

15 

Практична настава и настава у блоку: 

• Сетва;  

• Нега усева; 

• Жетва / берба и транспорт; 

• Складиштење и чување производа. 

 

• користи ХТЗ опрему; 

• изведе сетву; 

• примени, у односу на стање усева и земљишта, 

врсту мера неге; 

• организује жетву / бербу усева и транспорт 

ратарских производа; 

• организује складиштење и чување ратарских 

производа. 

2. 
Посебно 

ратарство  
96 

Теорија: 
• 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.  

• 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. 
Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

-праћење 

остварености 

исхода; 

-тестове знања; 

- тестове 

практичних 

вештина; 

  
102 

30 

Практична настава и настава у блоку: 
• Технологија гајења житарица; 

• Технологија гајења зрнених махунарки;  

• Технологија гајења биљака за техничку прераду;  

• Технологија гајења биљака за производњу влакна;  

• Технологија гајења биљака за производњу шећера;  

• Технологија гајења осталих биљака за техничку прераду;  

• Технологија гајења биљака за производњу сточне хране;  

• Технологија гајења ливада и пашњака. 

• обави припрему земљишта за сетву 

одговарајућих ратарских култура;  

• одабере и израчуна потребну количину ђубрива 

за одговарајуће ратарске културе;  

• примени ђубрење појединачних ратарских 

култура;  

• правилно постави у плодоред сваку 

појединачну ратарску културу;  

• правовремено примени одговарајућу количину 

семена појединачних ратарских култура;  

• примени одговарајућу дубину, начин и врсту 

сетве 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 култура. 
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1. 

Други Б 

Опште 

ратарство са 

повртарством 

Теорија 

30 

-Оплемењивање биљака; 

-Приордни услови успевања биљака; 

-Обрада и ђубрење земљишта; 

-Семе и сетва; 

-Нега ратарских и повртарских култура;  

-Убирање и чување ратарских и повртарских култура; 

-Плодоред; 

-Производња расада и избор места; 

-Органска производња. 

 

-Дефинише методе оплемењивања; 

-Дефинише категорије семенског материјала; 

-Наведе најважније особине семена; 

-Разуме значај вегетационих чинилаца; 

-Зна да опише значај и важност обраде и 

ђубрива; 

-Распознаје семе ратарских и повртарских 

култура; 

-Дефинише начин и време сетве озимних и јарих 

култура и израчуна количину семена за сетву; 

-Дефинише значај примене неге усева; 

-Утврди моменат убирања ратарских и 

повртарских култура; 

-Значај примене плодореда; 

-Опише предност гајења у заштићеном 

простору; 

-Објасни органску производњу. 
 

1. 

 

Опште 

ратарство са 

повртарством 

ВЕЖБЕ  

30 

-Основна и допунска обрада земљишта ; 

-Ђубрење земљишта 

-Плодоред; 

-Сетва ; 

-Нега усева; 

-Жетва ,берба и транспорт ратарских и повртарских 

производа; 

 

- Складиштење и чување ратарских и повртарских 

производа; 

-Израчуна одговарајућу количину ђубрива; 

-Примени одговарајући начин и врсту обраде  у 

односу на тим земљишта; 

-Примени одговарајуће врсте и елементе 

плодореда; 

-Примени одговарајући поступак 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 
 

 

1. 

 

Опште 

ратарство са 

повртарством 

Практична 

настава 

12 

-Сетва; 

-Нега усева; 

-Жетва ,берба и транспорт ратарских и повртарских 

производа; 

- Складиштење и чување ратарских и повртарских 

производа; 

-Користи ХТЗ опрему; 

-Изведе сетву; 

-Примени мере неге; 

-Организује жетву,бербу,транспорт ратарских и 

повртарских производа; 

-Организује складиштење и чување ратарских и 

повртарских производа. 

 

1. 

 

Опште 

ратарство са 

повртарством 

15 

-Сетва; 

-Нега усева; 

-Жетва ,берба и транспорт ратарских и повртарских 

-Користи ХТЗ опрему; 

-Изведе сетву; 

-Примени мере неге; 
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Блок 

настава 

производа; 

- Складиштење и чување ратарских и повртарских 

производа; 

-Организује жетву,бербу,транспорт ратарских и 

повртарских производа; 

-Организује складиштење и чување ратарских и 

повртарских производа. 

2. 

 

Посебно 

ратарство 

Теорија 

65 

-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. 

-Препозна ратарске биљке и опише 

морфологију; 

-Дефинише значај гајења ратарских биљака; 

-Опише агроеколошке услове гајења; 

-Дефинише специфичности технологије гајења 

ратарских биљака; 

-Дефинише моменат силирања и кошења. 

2. 

Посебно 

ратарство 

Вежбе 

16 

-Постављање у плодоред ратарских култура; 

-Израчунавање потребне количине ђубрива за 

одговарајуће ратарске културе; 

-Организација жетве,бербе,кошења одговарајућих 

ратарских култура. 

-Организација складиштења и чувања појединачних 

ратарских култура. 

-Правилно постави у плодоред сваку 

појединачну ратарску културу ; 

-Израчуна потребну количину ђубрива; 

-Организује жетву и бербу; 

-Организује транспорт производа; 

-Организује складиштење и чување производа. 

2. 

Посебно 

ратарство 

Практична 

настава 

69 

-Технологија гајења житарица; 

- Технологија гајења зрнених махунарки; 

- Технологија гајења биљака за техничку прераду; 

- Технологија гајења биљака за производњу влакна; 

- Технологија гајења биљака за производњу шећера; 

- Технологија гајења осталих биљака за техничку прераду; 

- Технологија гајења биљака за производњу сточне хране; 

- Технологија гајења ливада и пашњака. 

-Припрема земљишта за сетву; 

-Ђубрење појединачних ратарских култура; 

-Примени дубину ,начин и врсту сетве са 

одговарајућом количином семена. 

-Примени одговарајуће мере неге; 

-Примени одговарајуће начине жетве ,бербе; 

-Организује жетву,бербу; 

-Организује траспорт,складиштење и чување 

производа. 

2. 

Посебно 

ратарство 

Блок 

настава 

15 

-Технологија гајења житарица; 

- Технологија гајења зрнених махунарки; 

 

-Примени дубину ,начин и врсту сетве са 

одговарајућом количином семена. 

-Организује траспорт,складиштење и чување 

производа. 

3. 

Посебно 

повртарство 

Теорија 

65 

-Значај и класификација поврћа; 

-Купусњаче; 

-Лиснато поврће; 

-Лукови; 

-Коренасто поврће; 

-Поврће са меснатим плодовима; 

-Дефинише значај гајења повртарских култура; 

-Најзначајније повртарске културе ; 

-Дефинише земљишне супстрате; 

-Дефинише технологију производње 

повртарских култура; 

-Објасни органску производњу поврћа. 
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-Органска производња. 

3. 

Посебно 

повртарство 

Вежбе 

18 

-Организација припреме земљишта за сетву; 

-Организација ђубрења; 

-Увођење повртарских култура у плодоред; 

-Организација транспорта повртарских култура; 

-Организација складиштења и чувања повртарских 

култура. 

-Организује припрему земљишта за сетву; 

-Организује и израчуна потребну количину 

ђубрива; 

-Организује ђубрење ; 

-Примена плодореда; 

-Организује транспорт повртарских култура; 

-Организује складиштење и чување. 

3. 

Посебно 

повртарство 

Практична 

настава 

47 

-Технологија гајења поврћа из групе купуса ; 

-Технологија гајења коренастог поврћа; 

-Технологија гајења зељасто лиснатог поврћа; 

- Технологија гајења луковичастог поврћа 

- Технологија гајења махуњача; 

-Технологија гајења поврћа са меснатим плодовима. 

-Примени одговарајућу количину семена 

повртарских култура; 

-Примени одговарајућу дубину,начин и врсту 

сетве; 

-Примени одговарајуће мере неге; 

-Процени време и начин жетве,бербе 

повртарских култура; 

-Учествује у жетви,берби повртарских култура. 

3. 

Посебно 

повртарство 

Блок 

настава  

15 

-Технологија гајења поврћа са меснатим плодовима. 

 

- Технологија гајења зељасто лиснатог поврћа; 

 

-Примени одговарајућу количину семена 

повртарских култура; 

-Примени одговарајућу дубину,начин и врсту 

сетве; 

-Примени одговарајуће мере неге; 

-Процени време и начин жетве,бербе 

повртарских култура; 

-Учествује у жетви,берби повртарских култура. 

 

Укупан број часова 397    

*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Педологија и агрохемија, Заштита биља, Наводњавање, Професионална пракса 
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Наставни предмет: ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА 

Подручје рада: Пољопривреда производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теорија Вежбе Практична настава Настава у блоку 

                                 90 

Недељни фонд часова:                                    

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви предмета: 

- 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; 

Задаци: 

Оспособљавање ученика за коришћење средстава заштите на раду и заштите животне средине; 

Оспособљавање ученика за самосталан рад  у пољопривредној производњи. 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Вредновање 

остварености исхода 

1. 

 

Биљна 

производња 

1 

 

90 

 Мере неге у пољопривредној производњи; 

 Утицај спољних чинилаца; 

 Ђубрива и ђубрење; 

 Отворени и затворени простор; 

 Сушење, складиштење и чување 

пољопривредних производа; 

 Мере неге; 

 Жетва пољопривредних производа; 

 Транспорт производа; 

 Машине и оруђа; 

 Органска производња. 

 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; 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

-овладавање 

практичним 

вештинама; 

- оцењивање 

дневника 

практичног 

рада. 
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 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; 

 изводи технолошке операције према 

захтевима биљака; 

 примени принципе органске производње у 

савременој пољопривредној производњи. 

Укупан број часова 90    

*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Педологија и агрохемија, Заштита биља, Биљна производња 1,  Биљна производња 2, Пољопривредна 

техника,  Наводњавање 
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В. Изборни предмети: ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР (Други разред) 

Наставни предмет: ВЕРСКА НАСТАВА 

Подручје рада: Пољопривреда производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

37     

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње школе  ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 6/2003, 23/2004, 9/2005 и 11/2016) 

ЦИЉЕВИ верске наставе, као изборног предмета, у оквиру средњошколског образовања и васпитања јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство 

традиционалних цркава и верских заједница које живе и делају на нашем животном простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот 

и 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. Притом упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене, историјски дате цркве или верске заједнице треба да се 

остварује у отвореном и толерантном дијалогу, уз уважавање других религијских искустава и философских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних 

искустава и достигнућа човечанства. 

ЗАДАЦИ верске наставе су 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; 

- буди потреба и 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; 

- развија и негује 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 своје властите личности и ка 

остваривању сусрета са светом, са природом и, пре и после свега, са Богом; 

- изграђује способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског стваралаштва у науци и другим 

областима; 

- изграђује свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и 

природи. 

ЦИЉ наставе православног катихизиса (веронауке) у средњем образовању и васпитању јесте да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући 

две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки (будући) живот (димензију идеалног). То значи да ученици систематски 

упознају православну веру у њеној доктинарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се излагање хришћанског виђења живота и 

постојања света обавља у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којима се настоји показати да хришћанско виђење 

(литургијско, као и подвижничко искуство Православне Цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и верско 

образовање. Све ово спроводи се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и на делатном плану, уз настојање да се доктринарне поставке 

спроведу у свим сегментима живота (однос са Богом, са светом, са другим људима и са собом). 
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ЗАДАЦИ у настави православног катихизиса (веронауке) су да код ученика: 

- развије отвореност и однос према Богу као Другој и другачијој Личности у односу на нас, као и отвореност и однос према другом човеку као икони Божјој, 

личности, такође, другачијој у односу на нас, те да се између ове две релације оствари узајамно зависна веза (свест о заједници); 

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

односу са природом која нас окружује и друго, као и за одговарање на питања у светлу православне хришћанске вере и искуства Цркве; 

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

областима стваралаштва (при чему се остварује комплементарност са другим наукама); 

- помогне у одговорном обликовању заједничког живота са другим, у изналажењу равнотеже између властите личности и заједнице, у остварењу сусрета са 

светом (са људима различитих култура, религија и погледа на свет, са друштвом, са природом) и са Богом; најзад, 

- изгради уверење да је свет и све што је у њему, створен за вечност, да су сви створени да буду причасници вечног живота, те да се из те перспективе код ученика 

развије способност разумевања, преиспитивања и вредновања сопственог односа према другом човеку као непоновљивом бићу и према творевини Божјој и 

изгради спремност на покајање. 

Редн

и бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

1. 

УВОД  

1. Понављање кључних 

појмова обрађених у првом 

разреду средње школе  2 

• Специфичности наставе Православног 

катихизиса у средњој школи и 

гимназијама; 

• Рекапитулација обрађених садржаја о 

Богу, Цркви као богослужбеној заједници, 

хришћанском животу.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• 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.  

2. 

СТВАРАЊЕ СВЕТА И 

ЧОВЕКА  

2. Стварање света 

3. Стварање човека по 

икони и подобију Божјем 

4. Творевина и човеково 

место у њој 

5. Свет је створен са циљем 

да постане Црква 

6. Представе стварања 

света и човека у 

православној иконографији  

5 

• Библијска сведочанства о стварању света 

и човека; 

• Учење Цркве о стварању света и човека; 

• Последице стварања ни из чега по 

природу и човека; 

• Творевина и човеково место у њој; 

• Свет је створен са циљем да постане 

Црква; 

• Православна иконографија о стварању 

света.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да интерпретира учење 

Цркве о стварању света; 

• моћи да објасни да је човек икона 

Божја зато што је слободан; 

• моћи да објасни да је човек 

подобије Бога зато што је способан 

за заједницу; 

• моћи да објасни да је Бог створио 

свет са циљем да вечно живи у 

заједници са Њим; 

• бити подстакнут да просуђује о 

смислу постојања човека и света; 

• моћи да разликује особености 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 635 
 

створеног и нествореног; 

• моћи да развија одговорност за 

сопствени живот и живот других; 

• моћи да преиспитује и вреднује 

сопствени однос према Богу, 

другом човеку и према творевини 

Божјој.  

3. 

ПРАРОДИТЕЉСКИ 

ГРЕХ  

7. Библијска повест о 

прародитељски греху 

8. Прародитељски грех као 

промашај циља стварања 

9. Светоотачко тумачење 

прародитељског греха 

10. Јединство човека са 

Богом - једини начин да се 

превазиђе смрт 

11. Човекова злоупотреба 

творевине 

12. Прародитељски грех у 

светлости богослужбених 

текстова  

6 

• Библијска и светоотачка сведочанства о 

прародитељском греху; 

• Последице прародитељског греха; 

• Еколошки проблем као једна од 

последица човекове отуђености од Бога; 

• Превазилажење еколошке кризе је могуће 

повратком човека у заједницу са Богом; 

• Појам прародитељског греха у 

богослужбеним текстовима.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да објасни у чему се састоји 

прародитељски грех; 

• моћи да сагледа последице 

прародитељског греха и начин 

њиховог превазилажења; 

• моћи да објасни каква је улога 

човека у остваривању назначења 

света; 

• моћи да просуди о важности 

учествовања у литургијском 

сабрању за сопствено спасење; 

• бити подстакнут да се 

одговорније односи према 

природи; 

• моћи да стекне увид у личну 

одговорност за своје поступке; 

• моћи да уочи значај покајања за 

своје спасење.  

4. 

СВЕШТЕНА ИСТОРИЈА 

СПАСЕЊА (ОД АДАМА 

ДО ИЗРАИЉА)  

13. Каин и Авељ 

14. Ноје и барка, као 

праслике Христа и Цркве 

15. Црква и Вавилонска 

кула 

16. Авраамов завет са 

Богом и наговештај Цркве 

Христове 

17. Жртвовање Исака као 

6 

• Тајна Христова у историји спасења; 

• Лични однос са Богом старозаветних 

патријараха и праотаца; 

• Праслике Христа и Цркве у периоду 

старозаветних патријараха и праотаца.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да уочи да се Бог у Старом и 

Новом Завету открива као личност 

и да позива човека у заједницу са 

Њим; 

• моћи да, на примеру Каина и 

Авеља, закључи да је свако убиство 

- братоубиство; 

• моћи да, на примеру Ноја, схвати 

значење појма праслика Христа и 

Цркве као места спасења; 

• моћи да, на примеру Вавилонске 

куле, схвати да ни једна људска 

заједница мимо Бога не води 
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праслика жртве Христове 

18. Јаков постаје Израиљ  

остварењу човековог назначења; 

• моћи да разуме да је откривење 

Аврааму почетак остваривања 

Цркве у историји; 

• бити свестан да је за богопознање 

неопходан личан сусрет са Богом; 

• моћи да разуме да је обећање 

потомства дато Аврааму духовног 

карактера.  

5. 

СВЕШТЕНА ИСТОРИЈА 

СПАСЕЊА (ОД 

МОЈСИЈА ДО ХРИСТА)  

19. Откривење Бога 

Мојсију (ЈХВХ, ὁ ὢν) 

20. Пасха 

21. Месија циљ 

старозаветних ишчекивања 

22. Давид и Соломон 

23. Испуњење 

старозаветних пророштава 

у Исусу Христу 

24. Праслике Свете 

Тројице, Исуса Христа и 

Цркве у Старом Завету 

(систематизација теме)  

6 

• Повезивање појмова: Стари и Нови 

Израиљ; mâna и Причешће, Пасха и 

Васкрсење, Педесетница и Силазак Светог 

Духа на Апостоле, Помазаник или Месија; 

• Месија - циљ старозаветних ишчекивања; 

• Откривење Бога Мојсију; 

• Пасха; 

• Давид и Соломон; 

• Делатност старозаветних пророка; 

• Испуњење старозаветних пророштава у 

Исусу Христу; 

• Праслике Свете Тројице, Исуса Христа и 

Цркве у Старом Завету.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• знати да је старозаветна вера - 

вера у једнога Бога; 

• моћи да објасни нека од 

старозаветних пророштава која су 

се остварила у личности Христовој; 

• моћи да наведе који старозаветни 

догађаји јесу праслика Сина Божјег 

и новозаветне Цркве. 

• моћи да повезује догађаје 

старозаветне и новозаветне 

историје; 

• моћи да уочи разлику између 

уобичајеног значења речи пророк и 

њеног библијског смисла; 

• моћи да, на примеру пророчке 

делатности, увиди значај старања о 

социјално угроженим категоријама 

друштва; 

• моћи да схвати, на примеру 

Израиља, да Црква има 

наднационални карактер; 

• моћи да упореди Десет заповести 

са Христовим заповестима о 

љубави; 

• знати да је месијанска идеја 

присутна током старозаветне 

историје; 

• моћи да промишља о сопственом 

месту у историји спасења;  
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Корелација с другим предметима / модулима: Српски језик и књижевност, Историја,  Географија , Екологија, Физика, Филозофија, Социологија,  Ликовна 

култура, Музичка култура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

СТАРОЗАВЕТНА 

РИЗНИЦА  

25. Мудросна књижевност - 

одабрани одељци 

26. Одабрани одељци из 

Псалама Давидових 

27. Старозаветни списи у 

богослужењу Цркве  

3 

• Мудросна књижевност; 

• Псалми Давидови; 

• Пророци Илија и Јелисеј; 

• Старозаветни списи у богослужењу 

Цркве.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да се, подстакнут 

примерима, смелије суочи са 

грехом самооправдавања и сваким 

грехом, уопште; 

• моћи да уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса 2. 

разреда средње школе.  

* Укупан број часова Остали број часова предвиђен је за друге типове часа. 
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Наставни предмет: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ   

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

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 и 1/2013 - испр.) 

Циљ  наставе предмета: општи циљ предмета је да ученици стекну сазнања , развију способности и вештине и стекну сензибилитет за поштовање  људских 

права, толеанцију, равноправност полова , разумевање пријатељства међу народима, етничким , националним и верским групама. 

Задаци:  

-Разумевање природе и начина успостављања друштвених, етичких и правних норми; да науче врсте права 

-Подстицање и оспособљавање за активну партиципацију у животу школе 

-Развијање способности критичког расуђивања и одговорног одлучивања 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр.  

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. 
Права и 

одговорности 
17 

• Користи прилоге и радне материјале 

који се налазе у приручнику и 

осмишљени су за сваку радионицу 

• Анализира међународне и домаће 

документе о заштити људских права и 

права детета 

• Анализира садржај појединачним 

члановима Конвенције о правима детета 

људи/детета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

-тестове практичних 

• Објасни значење и смисао људских права 

• Разликује врсте људских права (лична, 

политичка, социјалноекономска, културна, 

здравствена права) 

• Анализира и објашњава однос права и 

одговорности 

• Објасни целовитост и узајамну повезаност 

људских права 

• Објасни универзалност и развојност људских 

права 

• Објашњава потребу посебне заштите права 

детета 

• Проналази примере и показатеље остваривања 

и кршења људских права 

• Процени положај појединца и друштвених 

група, са аспекта људских права 

• Објасни механизме и начине за заштиту 

људских права 

• Анализира и тумачи основна међународна и 
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*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Српски језик и књижевност,  Историја, Социологија са правима грађана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вештина домаћа документа 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 

акција 

14 

• Користи прилоге и радне материјале 

који се налазе у приручнику и 

осмишљени су за сваку радионицу 

• Осмишљава план акције према 

понуђеној структури и корацима 

пројектног планирања 

• Идентификује проблеме у својој локалној 

заједници/ школи 

• Анализира изабране проблеме, изучава их 

• Предлаже активности и дискутује о њима 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 презентацију, нацрт 

акције и резултате акције. 

3 

 
Евалуација  1 Комнтари ученика 

 

Укупан број часова            32  
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Г. Изборни стручни предмети: ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР (Други разред) 

Наставни предмет: ГАЈЕЊЕ РАТАРСКИХ КУЛТУРА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други или трећи 

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теорија Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљ наставе предмета: 

1. Стицање знања о агроеколошким условима гајења ратарских биљака;  

2. Стицање знања о морфологији ратарских биљака;  

3. Стицање знања о технологијама производње ратарских биљака;  

4. Стицање знања о значају гајења ратарских биљака. 

Задаци: 

• Упознавање ученика са природним условима који утичу на биљну производњу  

• Схватање значаја плодореда у пољопривредној производњи 

• Стицање знања о технологији производње житарица, зрневних махунарки, уљаних култура, биљака за производњу влакана, биљака за производњу шећера, 

скроба и алкохола и биљака за сточну храну 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

Вредновање 

остварености 

исхода 

 

1. 

 

 

 

Морфолошко - 

биолошке 

особине  

24 

• Оплемењивање биљака; 

• Природни услови успевања биљака; 

• Обрада земљишта; 

• Семе и сетва; 

• Нега усева; 

• Убирање и чување усева; 

• Плодоред.  

• дефинише методе оплемењивања; 

• дефинише категорије семенског 

материјала; 

• наведе најважније особине семена; 

• схвати и разуме значај и узајамну 

повезаност вегетационих чинилаца у 

пољопривредној производњи; 

• схвати и разуме значај обраде 

земљишта; 

• схвати до нивоа обавештености 

значај припреме семена за сетву; 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз:  

• праћење 

остварености 

исхода  

• тестове 

знања 
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• схвати и разуме значај неге усева у 

циљу постизања високих и стабилних 

приноса; 

• тврди моменат убирања ратарских 

култура и распознаје различите фазе 

зрелости; 

• разуме значај плодореда у ратарској 

производњи.  

 

2. 

 

Технологија 

гајења 

ратарских 

култура  
40 

• Житарице; 

• Зрнене махунарке; 

• Биљке за производњу уља; 

• Биљке за производњу влакана; 

• Биљке за производњу шећера, скроба и алкохола; 

• Биљке за производњу сточне хране; 

• Ливаде и пашњаци.  

• препозна ратарске биљке по 

групама и да опише њихову 

морфологију;  

• дефинише значај гајења ратарских 

биљака;  

• дефинише специфичности 

технологије гајења (агротехнике) 

ратарских биљака;  

• дефинише моменат силирања и 

кошења.  

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз:  

• праћење 

остварености 

исхода  

• тестове 

знања 

Укупан број часова 64    

*Корелација са другим наставним предметима/модулима: - Биљна производња 1; - Пољопривредна техника. 
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Наставни предмет: ГАЈЕЊЕ ПОВРТАРСКИХ КУЛТУРА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други или трећи 

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теорија Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљ наставе предмета: 

1. Стицање знања за примену повртарске технологије;  

2. Оспособљавање за примену научних и практичних достигнућа из области повртарске производње;  

3. Стицање знања за правилно коришћење пестицида, ђубрива и осталих средстава у производњи;  

4. Оспособљавање за вођење евиденције о раду. 

Задаци: 

• Упознавање ученика са природним условима за производњу повртарских биљака и морфолошким особинама 

• Упознавање ученика са значајем поврћа у исхрани људи и класификацијом поврћа; 

• Упознавање ученика са технологијом производње повртарских култура. 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Вредновање 

остварености 

исхода 

1. 

 

Морфолошко 

биолошке 

особине 

24 

• Природни услови успевања биљака; 

• Семе и сетва повртарских култура; 

• Морфологија повртарских биља. 

• препозна значај и узајамну повезаност 

вегетационих чинилаца у повртарској 

производњи; 

• дефинише најзначајније вегетационе 

чиниоце:светлост, топлота, ваздух, вода и 

земљиште; 

• препозна и дефинише морфолошке особине 

повртарских биљака.  

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз:  

• праћење 

остварености 

исхода  

• тестове 

знања 

2. 

 

Технологија 

гајења 

повртарских 

култура 

40 

• Значај и класификација поврћа; 

• Купусњаче; 

• Лиснато поврће; 

• Лукови; 

• Коренасто поврће; 

• дефинише значај гајења повртарских 

култура;  

• наброји најзначајније повртарске културе и 

да наведе којој групи поврћа припада;  

• дефинише технологију производње 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз:  

• праћење 
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• Поврће са меснатим плодовима; 

• Органска производња.  

купусњача;  

• дефинише технологију производње лиснатог 

поврћа;  

• дефинише технологију производње лукова;  

• дефинише технологију производње 

коренастог поврћа;  

• дефинише технологију производње поврћа са 

меснатим плодовима;  

• објасни органску производњу поврћа.  

остварености 

исхода  

• тестове 

знања 

Укупан број часова 64    

 

*Корелација са другим наставним предметима/модулима: - Биљна производња 1; - Пољопривредна техника 
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Наставни предмет: Органска производња у ратарству 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други  

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теорија Вежбе Практична настава Настава у блоку 

40 24   

Недељни фонд часова:     

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљевн предмета: 

- Стицање знања о значају и бнолошкмм основама органске пољопривреде;  

- Стицање знања о карактсристикама органске ратарске производње; 

- Стицање знања о примени органских ђубрива у органској ратарској производњи; 

- Стицање знања о врстама агротехничких мера које се примењују органској ратарској производњн; 

- Стицање знања о гајењу биљака у органској ратарској производњи 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Вредновање 

остварености исхода 

1. 

Основи 

органске 

пољопривреде 

6 

- Развој одрживих система 

пољопривреде; 

- Основе добре пољопривредле праксе 

(,.ГЛОБАЛ-ГАП“);  

- Основе интегралне производње;  

- Основе и значај органске 

пољапривреде; 

- Основне дефиннције маркетинга као 

процеса. 

- опише разлику између традициолалне,  конвеционалне 

и одрживе пољопривреде; 

- дефинише н објасни принципе добре  пољопривредне 

праксе, интегралне пролзводње; 

- дефннише и наброји основне  циљеве органске 

пољопривреде;  

- дефинише активности које су обухваћеие 

маркетиигом. 

Вредновање 

оствареностл исхода 

вршити кроз: 

•праћење ocтвареносзи 

исхода 

•тестове знања 

•оцењивање задатака 

2. 

Биолошке 

основе 

органске 

пољопривреде 

6 

-Кружење биогених елемената; 

Биолошки циклусн биљака;  

-Плодоред у органској производњи; 

-Обрада земљишта у органској 

производњи; 

-Исхрана биљака у органској 

производњи; 

-Здруживање усева у органској 

произволњи; 

-Изводи из Правилника о органској 

- објасни значај кружења биогеннх елемената; 

- наброји факторе неопходне за стварање органске 

матернјеу агроекосистемима; 

 - дефинмше плодоред и наброји најзначајније функције 

плодореда у органекој производњи;  

- објасни обраду земљипгга у органској производњи; 

- објасни исхрану биљака у органској производњи; 

- објасни значај здруживања усева у органској 

производњи; 

- користиi правилник н примењује Закон о органској 

Вредновање 

оствареностл исхода 

вршити кроз: 

•праћење ocтвареносзи 

исхода 

•тестове знања 

•оцењивање задатака 
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пролзводњи. пољопривреди 

3. 

Заједничке 

карактеристике 

ратарске 

производње 

10 

- Основни принципи ратарења 

- Органска производња ратарских 

биљака 

- Управљање органском производњом у 

ратарству 

    - Плодоред и избор предусева 

    - Избор сорте – хибрида 

    - Системи обраде земљишта 

    - Системи ђубрења 

    - Сетва 

    - Мере неге 

    - Жетва – берба усева 

- наброји основне принципе ратарења; 

- дефинише разлику између конвеционалне и органске 

ратарске производње; 

- састави схему плодореда органске ратарске 

производње; 

- изабере сорте и хибриде  у органској ратарској 

производњи; 

- објасни и изабере одговарајуће системе обраде и 

ђубрења у органској ратарској производњи; 

- објасни принципе сетве у органској ратарској 

производњи; 

-објасни мере неге у органској ратарској производњи; 

- утврди моменат бербе- жетве усева 

Вредновање 

оствареностл исхода 

вршити кроз: 

•праћење ocтвареносзи 

исхода 

•тестове знања 

•оцењивање задатака 

4. 

Ратарске 

културе у 

органској 

производњи 

18 

    - Обрада земљишта 

    - Ђубрење земљишта 

    - Семе и сетва 

    - Нега гајених биљака 

    - Убирање и чување гајених биљака 

    - Плодоред 

- дефинише значај обраде земљишта; 

- наведе важност ђубрења земљишта; 

- опише припрему семена за сетву; 

- распознаје семена гајених биљака; 

- разуме значај неге усева у циљу постизања високих и 

стабилних приноса; 

- утврди моменат убирања гајених биљака и распозна 

различите фазе зрелости; 

- наведе специфичности убирања и чувања гајених 

биљака; 

- опише значај плодореда у биљној производњи и 

планирање истог 

Вредновање 

оствареностл исхода 

вршити кроз: 

•праћење ocтвареносзи 

исхода 

•тестове знања 

•оцењивање задатака 

Вежбе 

 • Задатак 1 - о основама органске производње: израда добре пољопривредне праксе (,,ГЛОБАЛ-ГАП“) и плана конверзије за посебна газдинства/предузећа; 

• Задатак 2 - о биолошким принципима органске производње: израда плана за праћење плодореда у ратарству, везе између здружених усева на парцелама 

(укључујући алелопатију), тестнрање разних био ђубрива. 

• Задитак 3 - о општим карактеристикама ратарске производње: тестирање и праћење ратарских култура, корншћење  бнолошких производа за заштиту биља 

нтд. 

 Задатак 4 - о ратарским културама н opганској прокзводњн на пољу: тесгирање усева са разлнчитим праксама обраде земљишта,  плевљење, покривање 

полиетиленском фолијом /малчлрање биљака, прнпрема и примена препapara за заштиту биља. коришћење шарених н феромонских замки итд. 

 

За задатак којн учениици одаберу планирана су 24 часа н може се реализовати индивидуално нлн групно. 

Укупан број часова 64    

 Корелација са другим предметима: Биологија ; Педологија и агрохемија; Биљна производња 1 
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Наставни предмет: Органска производња у повртарству 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теорија Вежбе Практична настава Настава у блоку 

40 24   

Недељни фонд часова:     

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Цшвеви предмета: 

- Стииање знања о значају и биолошким основама органсксе  пољопривреде  

- Стицање знања о карактеристикама органске повртарске производње; 

- Стицање знања о управљању органском производњом у повртарству; 

- Стицање знања о примени агротехничких мера у органској повртарској производњм: 

- Стицање знања о гајењу новртарских култура у органској повртарској производљи. 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Вредновање 

остварености исхода 

1. 

Основи 

органске 

пољопривреде 

6 

- Развој одрживих система 

пољопривреде; 

- Основе добре пољопривредле праксе 

(,.ГЛОБАЛ-ГАП“);  

- Основе интегралне производње;  

- Основе и значај органске 

пољаприврсде; 

- Оеновне дефиннције маркетинга као 

процеса. 

- опише разлику између традиционалне,  конвеционалне и 

одрживе пољопривреде; 

-дефинише и објасни принципе добре пољопривредне 

праксе (ГАП)  и интегралне пољопривредне производње;  

-дефинише и наброји основне циљеве органске 

пољопривреде;  

-дефинише (одржив) маркетинг 

-дефинише активности које су обухваћене маркетингом. 

Вредновање 

оствареностл исхода 

вршити кроз: 

•праћење ocтвареносзи 

исхода 

•тестове знања 

 

2. 

Биолошке 

основе 

органске 

пољопривреде 

6 

-Кружење биогених елемената;  

-Биолошки циклусн биљака;  

-Плодоред у органској производњи; 

-Обрада земљишта у органској 

производњи; 

-Исхрана биљака у органској 

промзводњи; 

-Здруживање усева у органској 

производњи; 

Изводи из Правилника о органској 

- објасни значај кружења биогеннх елемелата: 

- наброји факторе неопходне за стварање органске 

матернје у агроекосистемима 

 - дефинише плодоред и наброји  најзначајније функције 

плодореда у органској производњи;  

- објасни обраду земљипгга у органској производњи; 

- објасни исхрану биљака у органској пропзводњи; 

- дефинише здруживања усева и објасни значај 

здруживања усева  у органској производњи; 

- користи правилник н примењује Закон о органској 

Вредновање 

оствареностл исхода 

вршити кроз: 

•праћење ocтвареносзи 

исхода 

•тестове знања 
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пролзводњи. пољопривреди 

3. 

Органско 

повртарство- 

баштованство 

10 

• Облици органског повратства; 

• Биобаштованство; 

• Мешане врсте; 

• Корисне биљке - биљке 

пријатељн; 

• Повећање плодности земљишта; 

• Стајњак  

• Компост; 

• Остала органска ђубрива; 

• Микробиолошка ђубрива; 

• Малчовање; 

• Избор сорти; 

- Заштита у биобашти; 

• Берба и чување поврћа; 

• Организација биобаште. 

• наброји облике органског повртарства: 

• дефинише улогу биљака пријатеља; 

• састави шему плодореда органске повртарске 

производње; 

 • правилно изабере сорте и хибриде у оргаиској 

повртарској пронзводњи; 

• објасни и изабере одговарајуће системе обраде и ђубрења 

у органској повртарској протводњи; 

• дефинише улогу и технике малчирања; 

• објасни принциие сетве у органској повртарској 

производњи; 

• опише мере нсге у органској повртарској пронзводњи; 

• утврди моменат бербе /жетве усева; 

• организује распоред биљака у биобашти. 

Вредновање 

оствареностл исхода 

вршити кроз: 

•праћење ocтвареносзи 

исхода 

•тестове знања 

 

4. 

Повртарске 

културе у 

органској 

производњи 

18 

• Плодовито noвpћe у органској 

производњи (парадајз,  папрнка и 

краставац); 

 Врежасто поврће у органској 

производњи (лубеница, диња и 

тиквица); 

• Купусно поврће у органској 

производњи; 

• Лиснато поврће у органској 

производњи; 

• Луковнчасто noвpћe у органској 

производњи: 

  Коренасто и кртоласто поврће у 

органској производњи; 

• Махунасто поврће у opганској 

пронзводњи 

. • одреди припадност гајене повратарске биљке; 

• објасни значај гајене повртарске биљке са аспекта 

органске производње; 

• упозна агроеколошке услове успевања гајене повртарске 

биљке; 

 •опише технологију производње  повратских бнљака у 

органској производњи;  

• наброји и објасни мере неге биљака у циљу постизања 

стабилних приноса; 

•опише значај благовремене примене агротехничких мера 

за правилан развој биљака 

• утврди моменат убирања гајеиих биљака и распозна 

различите фазе зрелости; 

• наведе специфичности убирања, чувања и паковања 

органских производа. 

Вредновање 

оствареностл исхода 

вршити кроз: 

•праћење ocтвареносзи 

исхода 

•тестове знања 

 

Вежбе 

• Задатак 1- о основама органске производње: израда добре  пољопрнвредне праксе („ГЛОБАЛ-ГАП'') н плана конверзије за поосебна газдинства/ прсдузсћа; 

• Задатак 2 - о биолошким принципима органске производње: израда плана за праћење повртарских култура (или групе сродних култура), поређење узгоја 

конвенционалног и органског поврћа - биодиверзнтет врста, ефектн различитих ђубрива итд. 

• Зидатак З-о заједничим карактеристикама производње биљака: тестирање и праћенње врста поврћа, тестирање различитих биолошких производа за заштиту 

биља, поређење раста са и без малчирања итд. 
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• Задатак 4 - о органској пронзводњи поврћа у пољу (или стакленику); тестирање усева са различитим праксама обраде земљнигга, плевљење/малчирање 

биљака,  прнпрема н примена npeпаpara за заштиту биља, методе за биоконтролу штеточина итд. 

 

За задатак који ученици одаперу планирана су 24 часа и може се реалнзовати индивидуално или  групно.  

Укупан број часова 64    

 

Корелација са другим предметима Биологија ; Педологија и агрохемија; Биљна производња 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 649 
 

Наставни предмет: ГАЈЕЊЕ ЦВЕЋАРСКИХ КУЛТУРА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова:                  2    

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви предмета: 
- Оспособљавање за самостално организовање и примењивање цвећарске технологије; 

- Оспособљавање за примену научних и практичних достигнућа из области цвећарске производње; 

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

-Оспособљавање за вођење евиденције о раду. 

Задаци: 

Стицање знања о начинима размножавања цвећа, о подели и врстама цветних култура, земљишним једногодишњем цвећу, о двогодишњем  цвећу, о 

вишегодишњем цвећу и ружама, о луковичастом и гомољастом цвећу, о собном цвећу, цвећу за резање у стакларама, цветном семенарству и поспешивању за 

размножавање (јаровизација) 

 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

 часова 

Препоручени садржаји по модулима ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Вредновање 

остварености 

исхода 

1. 

 

 

Технологија 

гајења 

цвећа 

64 

 

• Начини размножавања цвећа 

• Подела и врсте цветних биљака 

• Земљишни супстрати 

• Једногодишње цвеће 

• Двогодишње цвеће 

• Перене-вишегодишње цвеће и руже 

• Луковичасто и гомољасто цвеће 

• Собно цвеће 

• Цвеће за резање у стакларама 

• Цветно семенарство 

• Поспешивање за рано цветање 

(јаровизација) 

• разликује генеративно од вегетативног размножавања 

• дефинише поделу и наброји врсте цветних биљака 

• препозна различите земљишне смеше за одговарајућу 

цвећарску производњу 

• дефинише значај једногодишњег летњег цвећа 

• наброји једногодишње врсте цвећа 

• дефинише морфологију и агротехнику гајења 

једногодишњег цвећа 

• препозна све врсте једногодишњег цвећа 

• препозна све врсте двогодишњег цвећа 

• дефинише морфологију и агротехнику сваке врсте 

• дефинише значај гајења вишегодишњег цвећа и ружа 

• препозна врсте вишегодишњег цвећа и ружа 

Вредновање 

остварености 

исхода 

вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове 

знања 
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• Органска производња • дефинише значај луковичастог и гомољастог цвећа 

• дефинише значај гајења собног цвећа 

• препозна цветно-декоративне и лисно-декоративне 

цветне врсте које су заступљене у нашој околини 

• дефинише значај гајења резаног цвећа као и 

познавања цветног семенарства 

• препозна семена различитих цветних врста 

• дефинише основе и методе поспешивања цветања 

• дефинише појам јаровизације 

• објасни органску производњу 

Укупан број часова 64    

*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Биљна производња 1, Пољопривредна техника 
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Наставни предмет: ЛЕКОВИТО  БИЉЕ 

Подручје рада: Пољопривреда производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64                                                                   

Недељни фонд часова: 2                                                                    

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви предмета: 
Стицање знања о сакупљању самониклог лековитог биља; 

Стицање знања о гајењу плантажног лековитог биља; 

Стицање знања о примарној преради лековитог биља. 

Задаци: 

Упознавање ученика са морфолошким,еколошким особинама и технологијом производње лековитог биља 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

Вредновање 

остварености 

исхода 

1. 

 

 

Самоникло 

лековито 

биље 

20 

 Економски значај и употреба самониклог лековитог биља; 

 Отровно и неотровно лековито биље; 

 Сакупљање самониклог лековитог биља; 

 Примарна прерада самониклог лековитог биља; 

 Чување и паковање самониклог лековитог биља. 

 

 

 

 

 

 

 дефинише економски значај и 

употребу самониклог лековитог 

биља; 

 разликује отровно од неотровног 

лековитог биља; 

 организује сакупљање 

самониклог лековитог биља; 

 организује примарну 

прерадусамониклог лековитог 

биља; 

 организује чување и 

паковање;самониклог лековитог 

биља 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

2. 

 

Плантажно 

гајење 

лековитог 

биља 

44 

 Економски значај гајеног лековитог биља; 

 Ботаничке и хемијске особине гајеног лековитог биља; 

 Агротехника важнијег гајеног лековитог биља; 

 Органска производња; 

 дефинише економски значај и 

употребу плантажног лековитог 

биља; 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 652 
 

 

 
 дефинише ботаничке особине и 

хемијски састав гајеног 

лековитог биља; 

 изабере одговарајући тип 

земљишта за гајење плантажног 

лековитог биља; 

 организује припрему земљишта 

за сетву гајеног лековитог биља; 

 изабере начине сетве, дубину и 

време; 

 одреди количину семена 

,организује сетву; 

 дефинише адекватне мере неге; 

 дефинише моменте жетве / 

бербе; 

 организује жетву / бербу; 

 организује примарну прераду; 

 организује чување и паковање 

плодова и хербе гајеног 

лековитог биља; 

објасни органску производњу 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

Укупан број часова 64    

*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Пољопривредна техника, Биљна производња 1 
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Д. Изборни општеобразовни предмети: ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР (Други разред) 

Наставни предмет: ГЕОГРАФИЈА У ПОЉОПРИВРЕДИ 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Други  

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теорија Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

 Циљеви предмета: 
-Стицање  знања о природним и друштвеним одликама географске средине и о њиховом утицају на развој пољопривреде; 

- Оспособљавање ученика да примењују географско  знање у даљем образовању и професионалном развоју;  

- Оспособљавање ученика за посматрање,класификацију,решавање проблема и закључивање; 

- Оспособљавање ученика да користе писане,графичке и др.изворе информација и да их примењују у процесу учења; 

- Оспособљавање ученика за одговорно опхођење према себи и окружењу и активно учествовање у заштити,обнови и унапређивању животне средине. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часо

ва 

Препоручени садржаји по темама Вредновање остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

 

1. 

 

Пољопривреда и 

њена просторна 

својства 

 

5 

• Пољопривреда - место у структури привреде и 

функције 

• Подела и типови пољопривреде у свету 

• Географски размештај пољопривредне 

производње 

• Агроиндустрија - појам и значај 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености исхода 

- тестове знања 

 

• дефинише значај, развој и место у 

структури привреде 

• наводи функције пољопривреде 

• наведе поделу и типове 

пољопривреде у свету 

• опише важност географског 

размештаја пољопривредне 

производње 

• објасни значај агроиндустрије 

 

2. 

 

Природни услови 

за развој 

пољопривреде 

7 

• Физичкогеографске одлике географске средине 

као важан услов за развој пољопривредне 

производње 

• Заштита и унапређивање пољопривреде и 

животне средине 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености исхода 

- тестове знања 

 

• објасни утицај и значај рељефа, 

климе, воде, тла, биљних и 

животињских заједница за развој 

пољопривредне производње 

• препозна деградацију природне 

средине у окружењу и да предложи 
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мере за заштиту и унапређивање 

аграрног простора 

• изводи активности везане за 

заштиту и унапређивање 

пољопривреде и животне средине 

3. 

 

Друштвени услови 

за развој 

пољопривреде 

10 

• Пораст светског становништва и расположиве 

количине хране 

• Повезаност структурних одлика становништва 

са производњом хране и начинима исхране 

• Миграције пољопривредног становништва и 

процес деаграризације 

• Сеоска насеља и сеоски атари као простори 

пољопривредне производње 

• Градови као аграрна тржишта 

• Научнотехнолошка достигнућа и 

пољопривреда - позитивне и негативне 

последице 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености исхода 

- тестове знања 

 

• објасни однос између броја 

становника на Земљи и 

расположивих количина хране 

• доведе у везу структуре 

становништва са производњом 

хране и начине исхране 

• објасни процес деаграризације 

као последицу миграције 

пољопривредног становништва 

• објасни везу између саоских 

насеља као аграрних произвођача и 

градова као аграрних тржишта 

• наведе позитивне и негативне 

последице научнотехнолошких 

достигнућа на пољопривредну 

производњу 

4. 

 

Социоекономски и 

организационо-

технички услови за 

развој 

пољопривреде 

6 

• Просторни аспекти аграрних односа 

• Аграрни простор и структура земљишног 

фонда 

• Научно-технолошки развој и просторна 

организација пољопривреде 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености исхода 

- тестове знања 

 

 • наведе типове власништва и 

располагања земљом (приватно, 

заједничко, стварно) 

• наведе типове аграрних система 

• објасни системе искоришћавања 

земљишта 

• објасни значај величине поседа и 

парцелације земљишта у 

пољопривредној производњи 

• наведе структуру земљишног 

фонда 

• наведе врсте агротехничких мера 

у пољопривреди (механизација, 

хемизација, мелиорација, аграрне 

револуције) 

 

5. Географска 15 • Настанак, развој, границе и значај земљорадње Вредновање остварености исхода • опише настанак, развој и границе 
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 својства 

земљорадње 

и сточарства 

• Географско порекло и просторни размештај 

најважнијих биљних култура у Србији и у свету 

• Земљорадња као извор сировина за индустрију 

• Заштита и унапређивање биљне и сточарске 

производње 

вршити кроз: 

- праћење остварености исхода 

- тестове знања 

 

земљорадње 

• објасни географско порекло и 

просторни размештај производње 

најважнијих биљних култура у 

нашој земљи и у свету 

• наведе индустријске гране које 

користе производе земљорадње као 

сировине 

• предвиди мере за заштиту и 

унапређивање биљне производње у 

свом окружењу 

 

6. 

 

Географска 

својства 

сточарства,лова и 

риболова 

12 

• Развој сточарства, лова и риболова 

• Просторни размештај сточарства, лова и 

риболова 

• Сточарство и риболов као извор сировина за 

индустрију 

• Заштита и унапређивање сточарства, лова и 

риболова 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености исхода 

- тестове знања 

 

• опише развој сточарства, лова и 

риболова 

• објасни просторни размештај 

производње најважнијих 

сточарских производа у нашој 

земљи и у свету 

• објасни просторни размештај 

ловних и риболовних подручја 

• наведе индустријске гране које 

користе производе сточарства и 

риболова 

• предвиди мере за заштиту и 

унапређивање сточарства, лова и 

риболова у свом окружењу 

7. 

Шумарство - 

просторне 

карактеристике 

 

4 

• Типови и географски размештај шума у Србији 

и у свету 

• Експлоатација, прерада, заштита и 

унапређивање шума 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености исхода 

- тестове знања 

 

• опише типове и распрострањење 

шума у нашој земљи и у свету 

• наведе облике експлоатације 

шума 

• наведе индустријске гране које 

користе дрво као сировину 

• предвиди мере за заштиту и 

унапређивање шума 
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8. 

Глобализација и 

култ хране у 

21.веку 

 

9 

• Глобализација и глобални процеси; 

глобализација светске привреде и њене 

последице 

• Међународна организација ФАО и њени 

домети и улога у савременом свету 

• Урбанизација и савремена исхрана 

становништва 

• Облици исхране становништва и њихово 

распрострањење 

• Узроци и последице недовољне исхране 

становништва, проблем глади, у појединим 

деловима света 

• Исхрана савременог човека 

• Заштићени прехрамбени производи у Србији и 

у осталим деловима света 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености исхода 

- тестове знања 

 

• објасни појам глобализације и 

њен утицај у домену производње и 

размене хране у свету 

• опише домен деловања и значај 

међународне организације ФАО 

• опише утицај урбанизације на 

промене у начину исхране 

становништва 

• објасни повезаност различитих 

традиција, култура и религија на 

начине исхране становништва у 

свету 

• наведе узроке и последице 

недовољне исхране становништва 

у појединим деловима света 

• примени здраве облике исхране 

• наведе заштићене прехрамбене 

производе из наше земље и из 

појединих држава света 

 

Укупан број часова 64    

Корелација са другим наставним предметима/модулима:Биологија, Хемија, Историја, Рачунарство и информатика 
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Наставни предмет: ИЗАБРАНИ СПОРТ 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настав Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 и 1/2013 - испр, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник.) 

Циљ  наставе предмета – изабрани спорт јесте да ученици задовољоље своја интересовња и потребе за стицањем знања, способности за бвљање спортом као 

интегралним делом физичке културе и настојање да стечена знања примењују у животу (стварање трајне навике за бављење спортом и учешћем на такмичњеима); 

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. 

Задаци:  

Задаци су стицање теоријских знања,стицање основних и продубљивање истих,техничких и тактичких знања,социјализација ученика и неговање етичких 

вредности према ученицима у такмичењу као и откривање талентованих ученика и њихово подстицање да се баве спортом. Ученик треба да има објективну 

представу о сопственим могућностима. Принципи вежбања траба да се прилагоде узрасту ученика. Ученици морају да знају штетне последице неправилног 

вежбања и да упознају естетске вредности спорта за који су се определили. 

 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама Вредновање остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

1. 

Предлог 

спортова који се 

понуде 

ученицима као 

избор: 

У првом реду, 

спортови који се 

у одређеном 

обиму обрађују 

кроз наставу 

физичког 

64 

• Програмски садржаји физичког васпитања - 

изабраног спорта чини следећа структура: 

• развијање моторичких способности ученика; 

• спортско-техничко образовање ученика 

(обучавање и усавршавање технике); 

• индивидуална и колективна тактика изабраног 

спорта; 

• теоријско образовање; 

• правила изабраног спорта; 

• организовање унутар одељенских и 

међуодељенских такмичења.  

Предметни наставници утврђују 

минималне образовне захтеве у 

складу са усвојеним програмом 

за сваки изборни спорт. Под тим 

се подразумева: 

-савладаност основне технике и 

њена примена 

-познавање и примена 

елементарне тактике 

-познавање и примена правила 

-ангажованост и уешће ученика 

-теоријски објасни вредности 

физичких активности при 

учествовању у спортској игри 

-прикаже техничке вештине 

индивидуалне технике 

-прикаже,објасни и 

демонстрира колективну 

тактику са којом се упознао и 

учио 

-игра уз примену правила игре 

-учествује у организацији 
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васпитања:  

атлетика  

гимнастика  

ритмичка 

гимнастика  

рукомет  

кошарка  

одбојка  

мали фудбал  

плес 

 

ТЕОРИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ  

• упознавање ученика вредностима изабраног 

спорта; 

• упознавање ученика са основним 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 

спорта.  

Минимални образовни захтеви:  

• Предметни наставници утврђују минималне 

образовне захтеве, у складу са усвојеним 

програмом за сваки изабрани спорт. Под тим се 

подразумева: 

• савладаност основне технике и њена примена; 

• познавање и примена елементарне тактике; 

• познавање и примена правила; 

• ангажованост и учешће ученика на такмичењима 

у изабраном спорту.  

   

  

  

   

   

   

   

  

  

 

 

 

 

 

на такмичењу у изабраном 

спорту 

-тежиште рада у свим изабраним 

спортовима је на техници и њеној 

примени у ситуационим 

условима 

-увежбавање технике и тактике 

највише кроз игру и ситуацијама 

приближним деловима игре 

На часовима је обавезан 

индивидуалан приступ у складу 

са знањима и способностима 

ученика. При томе се прати 

напредак сваког ученика. 

Оцењивање ученика је у складу 

са обимом и квалитетом оног 

наученог садржаја који је 

одређен за сваког ученика 

(програм за почетнике и програм 

за напредније) 

Праћење напретка ученика 

обавља се сукцесивно током целе 

школске године,а на основу 

јединствене методологије која 

предвиђа следеће тематске 

целине: 

1) Стање моторичих способности 

2) Усвајање здравствено-

хигијенских навика 

3) Достигнути ниво савладаности 

моторичких знања,учења и 

навика у складу са 

индивидуалним могућностима 

4) Однос према раду 

Праћење и вредновање 

моторичких способности врши се 

на основу савладаности 

предвиђених програмских 

садржаја, којим се подстиче 

школских спортских такмичења 

-примењује правила фер-плеја 

-самостално упражњава 

физичку активност у слободно 

време 

- примењује знања и навике у 

циљу очувања и унапређења 

здравља 

-кроз покрет изрази своје 

емоције и развије осећај за лепо 

-објасни због чега је физичка 

активност важна и да 

самостално спроводи одређен 

програм изабране спортске 

активности 

-сагледа негативан утицај 

савременог начина живота 

(алкохол,пушење, 

дрога,насиље..) 

И буде свестан да се физичким 

активностима исти могу 

предупредити 

-изабрану спортску активност  

изводи у окружењу у којем 

живи, да путем ње комуницира 

са свјим друговима и ужива у 

дружењу. 
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развој координације, гипкости, 

равнотеже, брзине, снаге и 

издржљивости 

Усвојеност здравствено-

хигијенских навика прати се на 

основу правилног држања тела, 

одржавања личне хигијене као и 

на основу усвојености и примене 

знања из области здравља 

(правилна исхрана, режим рада и 

одмора). 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 средњих школа. 

Укупан број часова         64   
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Наставни предмет: ИСТОРИЈА –ОДАБРАНЕ ТЕМЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 и 1/2013 – испр, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник.) 

Циљеви предмета: :   

- 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 (истраживачких вештина, критичког и креативног мишљења, 

способности изражавања и образлагања сопствених ставова, разумевања мултикултуралности, развијање толеранције и културе аргументованог дијалога). 

Задаци:  

Задаци наставе историје су да ученици стекну и прошире знања о националној и општој историји (политичкој, економској, друштвеној, културној...), да разумеју 

узроке и последице историјских догађаја, појава и процеса, и улогу истакнутих личности у развоју људског друштва; да поседују свест о повезаности појава из 

прошлости са појавама из садашњости; да разумеју да национална историја представља саставни део регионалне, европске и глобалне историје; – развијају 

истраживачки дух и критички однос према прошлости самосталном анализом различитих историјских извора и литературе и проналажењем и систематизовањем 

стечених информација; да буду оспособљени за проналажење, прикупљање и коришћење информација датих у различитим симболичким модалитетима 

(историјске карте, графикони, табеле...) и њихово повезивање са претходним историјским знањем; да буду оспособљени да препознају различита тумачења истих 

историјских догађаја; да ,повезују стечена знања и вештине са садржајима сродних наставних предмета да буду оспособљени за примену стечених знања и 

практичних вештина у свакодневном животу; да унапређују вештине неопходне за индивидуални и тимски рад (комуникативност, образлагање сопствених 

ставова, аргументовани дијалог...) да развијају одговорност, систематичност, прецизност и позитивни став према учењу; да развијају свест о квалитету стеченог 

знања и потреби сталног усавршавања. 

Редн

и 

 бр. 

Назив теме 
Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. 

Село и град 

некад и сад 

 

 

Насеља у праисторији (примери Винче и Лепенског 

Вира); Живот у античким градовима; Живот у 

средњовековним градовима и селима; Живот у 

градовима и селима у новом веку и савременом добу 

(просторно и урбано планирање, индустријске 

четврти, радничка насеља и предграђа, боемске 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

• уочи основна обележја различитих типова 

насеља од праисторије до савременог доба; 

• изведе закључак о значају настанка градова; 

• лоцира на историјској карти најзначајније 

античке, средњовековне и модерне градове у 

свету, Европи и Србији; 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 661 
 

четврти, појава водовода, канализације, метроа, 

проблем загађења и складиштења отпада...); Живот у 

српским градовима и селима у 19. и 20. веку (град, 

варош, варошица, дивља насеља, оријентални и 

европски утицаји, електрификација, јавни превоз, 

типови сеоских насеља, пољопривредна оруђа, 

задруга, моба...). 

- тестове знања 

 

• опише начин живота у граду у различитим 

историјским периодима (на примеру 

Цариграда, Венеције, Фиренце, Париза, 

Лондона, Берлина, Њујорка, Москве, Санкт 

Петербурга…); 

2. 

Култура 

одевања и 

исхране некад 

и сад 

 

• Култура одевања од антике до данас (материјали, 

начин обраде и бојење, разлике у одевању код 

припадника различитих друштвених група; појава 

вештачких материјала, стилови у одевању, модне 

куће, појава модне индустрије, свакодневна и свечана 

одећа, џинс као карактеристика одевања младих у 

читавом свету; накит, фризуре, шминка, парфеми...). 

• Одевање код Срба кроз историју (материјали и 

тканине - кудеља, конопља, чоја, крзно, кожа, лан, 

свила; разлика у одевању код Срба у Хабзбуршком и 

Османском царству, као и код припадника различитих 

друштвених група; грађанско одело и европски узори 

у облачењу српског грађанског сталежа; униформе 

државних чиновника, лекара, цариника, професора 

Лицеја и гимназија у обновљеној Србији; народна 

ношња, савремени начин одевања). 

• Култура исхране од антике до данас (сакупљање и 

припремање намирница, лов и риболов, начини 

чувања хране, пиће, реконструкција могућег 

јеловника - двор, град, село; посни и мрсни циклуси; 

национална кухиња код Срба, утицаји других кухиња; 

конзумирање кафе и дувана, употреба источњачких 

зачина, понашање за столом, прибор за јело; 

кухињски апарати; ресторани "брзе хране"). 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

. 

• уочи основна обележја културе одевања од 

антике до савременог доба; 

• идентификује основна обележја културе 

одевања код Срба кроз историју; 

• наведе и упореди разлике у начину одевања 

између села и града кроз историју; 

• наведе и упореди разлике у начину одевања 

између припадника различитих друштвених 

група кроз историју; 

• препозна и разуме утицаје различитих 

култура на начин одевања код Срба кроз 

историју; 

• препозна и разуме утицаје различитих 

култура на начин исхране код Срба кроз 

историју; 

• наведе и упореди карактеристике исхране у 

различитим историјским периодима. 

3. 

Војска, оружје 

и рат некад и 

сад 

 

 

Војска, оружје и рат кроз историју (опрема, - одећа, 

обућа, оклопи, штитови, оружје, родови војске, 

опсадне справе, мегдани, појава ватреног оружја, 

увођење стајаће војске, модерне војне стратегије и 

тактике, појава униформе и војна одликовања, највеће 

војсковође...); Војска код Срба кроз историју (војска у 

средњем веку – опрема, начин борбе, срби у 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

• уочи основна обележја ратова и војне 

организације и технике од антике до 

савременог доба; 

• разуме утицај научно-технолошких 

достигнућа на промене у начину ратовања кроз 

историју; 

• уочи карактеристике развоја оружја и војне 
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османској и аустријској војсци, војска устаничке 

србије, војна организација у 19. и 20. веку у српској и 

југословенској држави, оснивање војних школа, 

српске и југословенске војне униформе и 

одликовања). 

 организације; 

• уочи основна обележја војне организације 

код Срба кроз историју; 

• наведе и упореди карактеристике ратовања у 

различитим периодима; 

• разуме улогу појединца у рату (војсковођа, 

официра, регрута, цивила); 

• аргументовано дискутује о рату и његовим 

последицама на живот људи. 

4. 

Новац и банке 

кроз историју 

 

 

Нумизматика; Новац и банке у садашњости (новац 

као мера вредности, средство плаћања и оједно од 

бележја економске самосталности државе, банка као 

предузеће које манипулише новцем, појмови – 

штедња, трезор, кредит, инфлација, 

фалсификовање...); Новац и банке у прошлости; 

Новац у србији некад и сад (историјат новца од 

средњег века, динар као званична валута, настанак и 

развој народне банке Србије). 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• уочи основне карактеристике и функције 

новца од антике до савременог доба; 

• изведе закључак о улози и значају банака 

кроз историју; 

• уочи основна обележја историјата српског 

новца и банака кроз историју; 

• примени стечено знање о новцу и банкама у 

свакодневном животу. 

5. 

Верски живот 

и обичаји кроз 

историју 

 

• Веровања у старом Египту и Месопотамији 

(загробни живот, балсамовање, хороскопи, 

астрологија, обреди и ритуални предмети...). 

• Веровања старих Грка и Римљана (пророчишта, 

загробни живот, свештеници и свештенице, 

приношење жртве боговима...). 

• Религије Далеког истока. 

• Верски живот и обичаји у средњем веку (главне 

одлике хришћанства, ислама и јудаизма; обележја 

различитих верских конфесија - сличности и разлике 

у веровањима и обичајима; обележавање верских 

празника, страхови средњовековног човека). 

• Верски живот и обичаји у новом веку и савременом 

добу (верски идентитет, сличности и разлике између 

католика, протестаната, православаца, муслимана, 

Јевреја; атеизам). 

 

 

 

 

 

 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

. 

 

 

• уочи основна обележја веровања од 

праисторије до савременог доба; 

• наведе и упореди карактеристике обичаја и 

веровања у различитим периодима; 

• идентификује сличности и разлике у 

обичајима различитих верских заједница; 

• уочи утицај веровања и обичаја на културно 

стваралаштво; 

• разуме утицај и повезаност верских 

институција и верског живота кроз историју; 

• разуме утицај и повезаност верских 

институција и верског живота код Срба кроз 

историју; 

• препозна и разуме основне одлике верског 

живота и обичаја код Срба кроз историју. 

6. 

Образовање и 

васпитање 

кроз историју 

 

• Образовање и васпитање у старом веку (Египат, 

Месопотамија, стара Грчка и Рим). 

• Образовање и васпитање у средњем веку (манастири 

 

 

 

• уочи основна обележја образовања и 

васпитања од антике до савременог доба; 

• опише развој система образовања и 
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као центри писмености и образовања; оснивање 

школа и универзитета, утицај цркве на образовање и 

васпитање...). 

• Образовање и васпитање у новом веку и савременом 

добу (појава штампарства и ширење писмености, 

улога цркве и државе - појава световног и обавезног 

образовања, школских уџбеника; положај ученика - 

награђивање и кажњавање, одевање ученика...). 

• Образовање и васпитање код Срба (манастири као 

центри писмености и образовања; значај Хиландара, 

просветитељски рад у устаничкој Србији, оснивање 

световних школа, оснивање Лицеја, Велике школе и 

Београдског универзитета; један дан у школи, 

школска слава, одевање ученика, школовање женске 

деце; стипендирање ученика). 

 

 

 

 

 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

васпитања кроз историју; 

• опише развој система образовања и 

васпитања код Срба кроз историју; 

• упореди карактеристике образовања и 

васпитања у различитим периодима; 

• изведе закључак о значају образовања и 

васпитања у животу људи; 

• препозна међусобну условљеност степена 

привредног развитка и квалитета образовања. 

7. 

Комуникације, 

путовања и 

туризам некад 

и сад 

 

• Комуникације, путовања и туризам кроз историју 

(утицај трговине и војних похода на развој 

комуникација; ходочашћа - света места, мисионари; 

значајни сајмови, развој поштанског, телеграфског, 

телефонског, железничког, аутомобилског и 

авионског саобраћаја; ауто и авио клубови, новине и 

новинарство, Интернет, откривање нових 

дестинација, гостионице и хотели, бање). 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• опише развој комуникација од праисторије до 

савременог доба; 

• наведе и упореди карактеристике 

комуникације у различитим периодима; 

• изведе закључак о значају комуникације у 

животу људи кроз историју; 

• разуме последице развоја модерних 

комуникација; 

• изведе закључак о утицају развоја 

комуникација на интеграцију сваке нације и 

друштва; 

• користи информације са историјске карте и 

повеже их са стеченим знањем о 

комуникацијама; 

• уочи утицај комуникација на приближавање 

држава, народа и њихових култура. 

8. 

Друштвени и 

породични 

живот кроз 

историју  

 

• Друштвени живот од антике до данас (игре, гозбе, 

плес уз музику, музички инструменти, позориште, 

маскирање, трубадури, властеоске гозбе: жонглери, 

путујући свирачи и забављачи; балови, позориште у 

доба Шекспира и Молијера, настанак опере, 

књижевне дружине и читалишта, концерти, биоскопи, 

игре на срећу, савремена популарна музика). 

• идентификује основна обележја друштвеног 

живота од антике до данас; 

• идентификује основна обележја породичног 

живота од антике до данас; 

• наведе основна обележја друштвеног живота 

код Срба кроз историју; 

• наведе основна обележја породичног живота 
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• Друштвени живот код Срба кроз историју (основни 

празници и њихов значај; утицај политичких прилика 

на празнике и празновања, радни и нерадни дани; 

различити облици друштвених активности на селу и у 

граду...). 

• Породични односи од антике до данас (положај 

мушкарца, жене и детета, свадбени обичаји, однос 

према старијима, породични празници, 

традиционални и модерни погледи на породицу; 

промене у односима међу половима...). 

• Породични односи код Срба кроз историју (положај 

мушкарца, жене и детета; свадбени обичаји, однос 

према старијима, породични празници - крсна 

слава...) 

код Срба кроз историју; 

• упореди карактеристике друштвеног и 

породичног живота у различитим периодима; 

• уочи сличности и разлике у начину 

обележавања празника кроз историју; 

• истакне одлике друштвеног и породичног 

живота данас у односу на раније епохе. 

9. 

Фотографија, 

филм, радио и 

телевизија 

кроз историју  

 

• Значај фотографије, филма, радија и телевизије (као 

техничких достигнућа, начина уметничког 

изражавања, средстава масовне комуникације, 

сазнавања и образовања, и као историјских извора). 

• Фотографија, филм, радио и телевизија кроз 

историју (развој - оптичка сочива, дагеротипија, 

мокра плоча, фото-апарат, филмска трака, покретне 

слике, биоскоп, радио таласи; прва филмска 

пројекција, филм као извор информација о 

догађајима; филм као масовна забава и индустрија; 

почетак ере звучног филма, појава анимираних 

филмова; појава колор филмова; филмски фестивали 

и награде; оснивање радио-станица, појава телевизије; 

превласт телевизије над другим медијима у другој 

половини XX века; примери злоупотребе 

фотографије, филма, радија и телевизије у XX веку). 

• Фотографија, филм, радио и телевизија у Србији 

некад и сад (делатност дворског фотографа Анастаса 

Јовановића, породични фото-албуми, прва филмска 

пројекција у Србији 1896, први српски филмови и 

биоскопи; почетак рада прве радио-станице - Радио 

Београда 1929, јавна демонстрација телевизије на 

сајму у Београду 1939, тајно праћење програма Радио 

Лондона за време окупације, оснивање Телевизије 

Београд 1958, кућни радио и ТВ апарати као 

• уочи основна обележја развоја фотографије, 

филма, радија и телевизије кроз историју; 

• изведе закључак о значају фотографије, 

филма, радија и телевизије у животу појединца 

и читавог друштва; 

• изведе закључак о значају фотографије, 

филма, радија и телевизије као историјских 

извора; 

• опише развој фотографије, филма, радија и 

телевизије у Србији; 

• разуме последице развоја фотографије, 

филма, радија и телевизије. 
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показатељи животног стандарда). 

10. 

Брига о телу и 

здрављу кроз 

историју  

 

• Брига о телу и здрављу од антике до данас (болести 

људи, хигијенски услови, епидемије, развој медицине, 

медицински инструменти, лекови и лековито биље, 

здравствене установе - манастирске болнице, 

санаторијуми, стационари, домови здравља, апотеке; 

начини здравствене заштите и превентиве, 

хуманитарне организације). 

• Брига о телу и здрављу код Срба (утицај животних 

услова и хигијенских прилика на појаву болести; 

најчешће болести и епидемије, народна медицина и 

надрилекарство, манастирске болнице; прве болнице 

и лекари, отварање болница у Србији у време кнеза 

Милоша, оснивање Медицинског факултета у 

Београду...). 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• уочи основна обележја развоја здравствене 

културе од антике до данас; 

• уочи основна обележја развоја здравствене 

културе код Срба кроз историју; 

• наведе и упореди различите методе лечења 

кроз историју; 

• разуме повезаност степена економског и 

културног развитка и здравствене културе; 

• разуме значај хуманитарних организација и 

њиховог деловања. 

11. 

Грбови и 

заставе некад 

и сад  

 

• Улога и значај грбова и застава (као симбола 

државе, нације, владара, војске, града, установе, 

предузећа, политичке организације, спортског 

друштва...; појава грбова у XII веку - породични 

грбови на штитовима као начин распознавања 

витезова на турнирима и у ратним походима; грбови 

на заставама, новцу, печатима, поштанским маркама, 

споменицима, шлемовима...; најчешћи хералдички 

симболи; појава првих застава - вексилум - застава 

римских царева, лабарум - застава Константина 

Великог; основни елементи застава). 

• Грбови и заставе у прошлости српског народа 

(порекло савременог српског грба и заставе, значење 

четири оцила, најчешћи хералдички симболи на 

грбовима српских нововековних и средњовековних 

држава и династија и властелинских породица - 

двоглави бели орао Немањића, Лазаревића, 

Карађорђевића, Обреновића и Петровића-Његоша, 

лав Бранковића и Петровића-Његоша, вук Балшића, 

љиљани Котроманића...). 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• уочи основна обележја развоја грбова и 

застава кроз историју; 

• уочи основна обележја развоја грбова и 

застава код Срба кроз историју; 

• изведе закључак о значају грбова и застава 

кроз историју; 

• наведе најчешће хералдичке симболе; 

• опише изглед и порекло савременог српског 

грба и заставе. 
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Корелација са другим предметима: Српски језик и књижевност, Географија, Грађанско васпитање, Верска настава, Ликовна култура, Музичка култура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 

Спорт некад и 

сад 

 

 

Улога и значај спорта од антике до данас (спорт као 

део бриге о здрављу и као забава; спорт и Олимпијске 

игре од 776. године п. н. е. До Пјера де Кубертена; 

аматерски и професионални спорт); Врхунски спорт 

као инструмент у рукама владајуће буржоарске класе; 

Спорт код Срба кроз историју (народне игре, прва 

спортска друштва, соколски покрет, Оснивање 

олимпијског комитета 1910, међународна такмичења 

и успеси, спортски клубови, савремении спорт). 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• уочи основна обележја спорта од антике до 

савременог доба; 

• разуме улогу и значај спорта у људском 

друштву; 

• именује и опише спортске дисциплине 

заступљене на античким Олимпијским играма; 

• наведе и упореди карактеристике спортских 

надметања у различитим периодима; 

• опише развој спортског живота код Срба. 

Укупан број часова 
         

64   
Оквирни број часова по темама: 

• Свакој од четири теме које буду изабране треба посветити четвртину часова предвиђених наставним планом. 
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Наставни предмет: ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Други  

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 и 1/2013 - испр, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник.) 

Циљеви предмета: 

-  Развијање стваралачког и критичког мишљења, визуелног опажања, индивидуалности и самопоуздања у самосталном ликовном изражавању, радозналости и 

маштовитости; 

-  Оспособљавање за изражавање 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; 

 - Упознавање са значајем и улогом уметности у друштву, свакодневном животу и раду; 

- Формирање позитивног става према очувању културног идентитета, националне и светске културне баштине и навике праћења културно-уметничких садржаја 

путем штампе и електронских медија, посећивања музеја, галерија, библиотека, концерата, биоскопа, позоришта и других институција културе. 

1. Приликом израде годишњег плана, од 15 понуђених тема треба одабрати најмање 4. Минимално време за реализацију једне теме је пет часова. Наставник 

формира програм бирајући теме према: 

• циљевима предмета; 

• расположивом фонду часова; 

• години учења; 

• специфичностима профила; 

• могућностима школе; 

• специфичностима локалне заједнице; 

• предзнањима и сазнајним могућностима ученика. 

2. Теоријски садржаји и практични ликовни рад су интегрисани. 

3. Теме треба обрадити комбиновањем савремених наставних метода, уз разноврсне визуелне примере. 

4. Посебни садржаји су препоручени садржаји намењени појединим профилима и/или заинтересованим ученицима. 

5. Препоручени садржаји су садржаји који нису кључни за достизање исхода и могу да се обраде информативно: један редовни час, кроз домаћи задатак, тематску 

наставу или индивидуалне, одељенске и школске пројекте. 

6. У зависности од теме, пожељно је припремати наставу у сарадњи са наставницима општеобразовних, стручних и изборних предмета, педагогом, локалним 
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уметницима и стручњацима и/или институцијама културе. 

7. Користити стручну литературу и интернет у припремању наставе. Ради лакшег прикупљања наставног материјала, програм садржи препоручене адресе или 

линкове на интернет-странице. Међутим, треба имати у виду да се ове адресе често мењају и да је наставник упућен на континуирано ажурирање наставног 

материјала. 

8. У зависности од теме, настава се реализује у кабинету за ликовну културу (атељеу), кабинету за информатику, радионици, простору школе, библиотеци, музеју, 

галерији, атељеу уметника, локалном окружењу. 

9. Како се не би прекинула мотивација и континуитет у раду, допустити ученицима да заврше радове код куће. 

10. Подстицати ученике да одступају од рутинских поступака и стереотипије, а елементе искуства реструктурирју и стављају у нове односе, испробавају 

различита оригинална решења у самосталном ликовном изражавању и процењују свој рад и радове других. 

11. Пожељно је на крају полугодишта и/или године организовати изложбу у локалној заједници и позвати родитеље на отварање. 

12. Препоручује се наставницима вођење електронског портфолија који садржи: основне податке о наставнику, опис успешно реализоване теме, препоручено 

време за реализацију, коришћене материјале и технике, примере радова ученика, евентуално наставни материјал (визуелне примере) и препоручену литературу 

или адресе интернет-страница. Електронски портфолио треба да буде доступан на сајту или профилу школе. Циљ објављивања портфолија је промоција рада 

наставника и размена наставних материјала, идеја и линкова. 

Редни 

 бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. 
Дигитална 

фотографија 
 

• Примена дигиталне фотографије у 

настави, свакодневном животу и будућој 

професији, дигитална фотографија као 

савремени уметнички медиј; 

• Принципи компоновања у фотографији, 

кадрирање, осветљење; 

• Етичке норме у избору мотива, обради 

фотографије и објављивању фотографија; 

• Фотографисање дигиталним 

фотоапаратом или мобилним телефоном: 

екстеријер, ентеријер, детаљ, мртва 

природа, аутопортрет; 

• Пренос фотографије на рачунар, обрада 

фотографије основним алаткама: 

опсецање, подешавање светлине, 

контраста и боје; 

• Сортирање, обележавање и чување 

фотографија на рачунару; 

• Могуће преобликовање неуспелих 

фотографија у апстрактне слике, 

позадине, колаже; 

• Самопроцена радова.  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• фотографише целину и детаљ под различитим 

условима осветљења; 

• учита дигиталну фотографију на рачунар; 

• обради фотографију у одабраном рачунарском 

програму. 
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Посебни садржаји: 

• Цртање светлом; 

• Израда електронског портфолија; 

• Рекламна фотографија; 

• Модна фотографија.  

2. 

 

Примитивна 

племенска 

уметност 

 

• Примитивна племенска уметност од 

праисторије до савременог доба; 

• Услови за настанак уметности, функције 

уметности у праисторијско доба, 

материјали; 

• Разлози за дуготрајни опстанак 

примитивне племенске уметности, 

популарност савремене племенске 

уметности, последице комерцијализације; 

• Уметност афричких племена, инуитска 

уметност, уметност индијанских племена, 

абориџанска, полинезијска... плес, 

музика, одећа, украшавање, орнаментика, 

занати; 

• Примитивна уметност као инспирација 

савременим уметницима; 

• Израда цртежа, слика, скулптура, 

употребних и украсних предмета, тотема, 

маски, скица за шминку, одећу, накит, 

фризуре.  

Посебни садржаји: 

• Креирање звука облицима из природе, 

уобличавање композиције на рачунару, 

учитавање звука у презентацију; 

• Ритуални плес: обједињавање слике, 

музике и плеса; 

• Терапија путем уметности: уметнички 

занати; 

• Истраживање: народна уметност 

Србије; 

• Израда сувенира; 

• Презентација: поређење култура 

(шминке, ношње, фризура, обуће, 

керамике, веза...).  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• наведе улогу примитивне племенске уметности 

у праисторијско и савремено доба; 

• одабере медиј, мотив и материјал за рад и 

образложи избор; 

• уради ликовни рад са одликама примитивне 

племенске уметности. 
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3. 

Цивилизације 

прошлости 
 

• Цивилизација - појам; 

• Општи приказ: географски положај, 

градови, трајање и разлог нестанка, 

веровања, положај владара, улога 

уметника и уметности; 

• Оријентациони избор споменика 

прошлости: Персеполис, Тутанкамонова 

гробница Mohenjo-daro, Sanchi (Indija), 

Qin dinastija - ratnici od terakote, Machu 

Picchu, Mesa Verde, Chichen Itza,Tikal, El 

Tajin, толтечки ратници у Тули, Ангкор, 

Петра, Нара; 

• Уметничка идеја у прошлим 

цивилизацијама, утицај веровања и 

друштвене организације на уметност; 

• Израда цртежа и скица за палате, 

храмове, стубове, орнаменте, споменике, 

рељефе, фасаде, фонтане, престоле, 

намештај, употребне и ритуалне 

предмете, дворске одежде, владарске 

симболе, вајање владарског портрета.  

Посебни садржаји: 

• Осмишљавање туристичке туре, израда 

рекламне презентације или брошуре; 

• Заштићена светска културна баштина.  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• објасни значај очувања споменика културе; 

• уради ликовни рад са карактеристикама 

одабране цивилизације; 

• дискутује о различитим решењима задатка. 

4. 
Ктитори, мецене и 

колекционари 
 

• Појмови: ктитор, мецена, колекционар; 

• Велики инвеститори у уметност кроз 

историју: црква, владари, племство, 

буржоазија, држава, приватни фондови... 

улога и значај; 

• Инвестирање у различите облике 

уметности кроз историју: сакрални 

објекти, палате, споменици, ликовна 

уметност, позориште, балет, музика, 

мода, филм... музејске колекције, 

приватне збирке, мотиви за улагање у 

уметност; 

• Приказ десет значајних уметничких 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• објасни улогу и значај ктитора, мецена и 

колекционара у историји уметности; 

• формира електронску или штампану збирку 

уметничких дела; 

• образложи избор уметничких дела. 
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дела по избору наставника, уз 

образложење избора; 

• Одељенски обилазак електронских: 

музеја, галерија, културно-историјских 

споменика, фестивала; 

• Улога колекционара или инвеститора: 

прикупљање и формирање електронске 

или штампане збирке уметничких дела по 

избору ученика.  

Посебни садржаји: 

• Истраживање: значајне културно-

уметничке манифестације у Србији; 

• Истраживање: институције културе у 

Србији; 

• Терапија путем уметности: укључивање 

старије популације у уметничке 

активности.  

5. 

Уметност 

рециклирања 

 

 

• Уклањање отпада у великим градовима, 

време распадања појединих материјала, 

значај рециклирања, улога и значај 

уметности у очувању животне средине и 

смањењу сиромаштва; 

• Израда скица; 

• Преобликовање предмета и материјала 

за рециклажу: израда таписерије од 

пластичних трака, израда асамблажа, 

скулптура и инсталација, израда накита, 

торби, шешира, кутија за оловке и накит, 

посуда, лустера, стоних лампи, мозаика; 

• Оријентациони избор уметника: Daniel 

Clemmett, Nick Gentry, Robert Bradford, 

James Corbett, Subodh Gupta, Emma 

Whiteside, Michel de Broin, Hong Kyoung, 

Aurora Robson, Lucy Norman, Nek 

Chand… 

 Посебни садржаји: 

• Израда колекције одеће од материјала за 

рециклажу; 

• Грађење зидова, пултова, клупа, ограда 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• објасни значај рециклирања; 

• наведе улогу уметности у очувању животне 

средине; 

• уради ликовни рад од материјала за рециклажу; 

• образложи избор мотива и материјала. 
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и мањих објеката од пластичних флаша, 

конзерви, стиропора, гума, затварача; 

• Терапија путем уметности: материјали 

за рециклажу који су погодни за рад са 

децом и старијим особама; 

• Креирање звука предметима за 

рециклажу; 

• Видео-рад: акција чишћења околине.  

6. Уметност и наука  

• Повезаност науке и уметности; 

• Математика у уметности: симетрија, 

перспектива, модуларност, златни пресек, 

орнаментика, теселација, оригами; 

• Географија у уметности: пејзажи; 

апстрактне слике инспирисане 

сателитским снимцима и географским 

картама; 

• Биологија у уметности: уметност под 

микроскопом, илустрације, анатомски 

цртежи; 

• Хемија у уметности: производња 

пигмената и материјала, фотографије; 

• Физика у уметности: оптика, акустика, 

фотографије; 

• Историја и уметност: историјски 

догађаји у уметничким делима, 

уметничка дела као историјски извори; 

• Разговор о повезаности уметности и 

других наставних предмета и делатности; 

• Израда цртежа, скулптура, слика, 

графика, постера, инсталација, 

фотографија, видео-радова, орнамената, 

оригамија, колажа... наука, наставни 

предмет, област, лекција, дефиниција, 

формула, појам као инспирација.  

Посебни садржаји: 

• Терапија путем уметности: лечење 

бојом, звуком и покретом; 

• Тематски дан.  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• наведе примере повезаности уметности и 

науке, наставних предмета и различитих 

делатности. 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 673 
 

7. 
Уметност XXI 

века 
 

• Традиционални и савремени медији у 

XXI веку; 

• Одговарајући примери уметничких 

медија, праваца и техника: 3D анимација, 

сликање песком, динамичко сликарство, 

дигитална уметност, ласерска уметност, 

генетичка уметност, нано уметност, 

интерактивна уметност, виртуелна 

уметност, акционо сликање на сцени, 

визуелни ефекти за филм; 

• Прибор: glow graffiti sprej, LED 

светлосни канапи, интерактивне табле, 

I/О четка, Филипсов прибор за дигитално 

сликање светлом; 

• Cyberfest (Киберфест, Русија), STRP 

фестивал; VIDFEST (Ванкувер); 

• Цртање, сликање, графика и вајање у 

рачунарском програму; видео-записи, 

одељенски спотови, монтажа и анимација 

у рачунарском програму; колективно 

акционо сликање на сцени; обједињавање 

ликовне уметности, филма, музике и 

плеса; израда светлосне скулптуре, слике 

или инсталације; израда звучне 

скулптуре, кинетичке скулптуре...  

Посебни садржаји: 

• Специјални (механички)ефекти у 

позоришту и визуелни ефекти за филм; 

• Звучни ефекти; 

• Електронска музика; 

• Терапија путем уметности: материјали и 

технике; 

• Експериментална архитектура, паметне 

зграде; 

• Црно позориште; плес сенки; 

• Ликовно обликовање веб странице.  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• објасни утицај технологије на уметност XXI 

века; 

• наведе пример утицаја технологије на уметност 

XXI века; 

• изрази идеје, емоције, поруке и ставове 

савременим медијима. 

8. 
Амбијент и 

простор 
 

• Утицај амбијента на расположење, 

понашање и радни учинак; 

• Одговарајући примери дизајна 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

• опише утицај амбијента на расположење, 

понашање и радни учинак; 

• преобликује елементе ентеријера; 
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школског простора, инсталација у 

ентеријеру и преобликовања елемената 

ентеријера; 

• Израда скица; 

• Преобликовање елемената ентеријера: 

осликавање и преобликовање похабаних 

столица, клупа, столова, ормана, зидова, 

прозорских оквира, стаклених површина, 

стубова; лепљење и уметање различитих 

материјала; израда витража, лустера, 

лампи, асамблажа, мозаика; 

• Обликовање простора у делу учионице 

или простору школе.  

Посебни садржаји: 

• Терапија путем уметности: психологија 

боје; 

• Биодекорација стубова и зидова или 

зелених површина; 

• Дизајн светла, обликовање простора 

светлом; 

• Декорација зидова: рад са шаблонима и 

пројектором, називи боја, механичко 

мешање боја, нијансе, психологија боје; 

• Ленд арт; 

• Амбијентална музика.  

исхода 

- тестове знања 

 

• уреди део школског простора. 

9. Стрип  

• Појмови: стрип, манга, чиби, графички 

роман; 

• Развојни пут стрипа, различите 

функције стрипа кроз историју; 

• Школе стрипа: америчка и јапанска, 

француско-белгијска, енглеска, 

италијанска - карактеристике, типични 

представници, међусобни утицаји, 

популарност школа и аутора код нас и у 

свету; 

• Фестивали стрипа, музеји, друштва; 

• Утицај стрипа на уметничке правце, 

културу и друштво; 

• Оријентациони избор аутора: Rodolphe 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• препозна уметнички цртеж у стрипу; 

• опише традиционални поступак цртања 

стрипа; 

• нацрта ликовно-графички рад. 
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Topffer, Walt Disney, Osamu Tezuka, 

Richard Outcault, Steve Ditko, Alan Moore, 

Frank Miller, Moebius, Masashi Kishimoto, 

Koji Morimoto, Hiromu Arakawa, Matsuri 

Hino, Takeshi Obata, Марко Стојановић, 

Бане Керац, Влада Весовић, Саша 

Ракезић, Алекса Гајић, Зоран Јањетов; 

• Традиционални прибор и поступак 

израде; рачунарски програми и графичке 

табле; 

• Израда табле стрипа, стрип јунака, 

корица за графички роман, израда 

одељенског фанзина; илустрација 

одломака приче, песме, филма... 

традиционалним или савременим 

техникама.  

Посебни садржаји: 

• Анимирани филм; 

• Израда сценарија за стрип, графички 

роман, рачунарску игрицу или анимирани 

филм; 

• Студија фигуре у покрету; 

• Колекција одеће, обуће или накита 

инспирисана стрипом; 

• Музика у анимираном филму.  

10. 
Знаменити српски 

уметници 
 

• Знаменити српски уметници, избор 

наставника; 

• Израда оригиналног, нетрадиционалног 

ликовног приказа живота и/или дела 

српског уметника по избору ученика: 

презентација, графичка прича, колаж, 

инсталација; комбинација текста, 

илустрација и фотографија; видео-рад, 

анимација; 

• Разговор о значају, животу и делу 

одабраних уметника.  

Посебни садржаји: 

• Израда монографије одабраног 

уметника, одељенски рад; 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

-праћење остварености 

исхода; 

-активност на часу. 

• наведе неколико знаменитих српских 

уметника; 

• објасни значај одабраног уметника; 

• уради оригиналан визуелни приказ живота 

и/или дела одабраног уметника. 
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• Терапија путем уметности: 

организовање гостовања професионалних 

уметника у болницама и домовима за 

старе; организовање ликовне радионице.  

11. Трагом наслеђа  

• Значај квалитетне промоције у будућој 

професији; 

• Истраживање културних, историјских и 

природних знаменитости краја: обилазак 

околине, обилазак локалних галерија и 

музеја; истраживање стручне литературе, 

интернета, архиве, новинских чланака; 

разговори са одговарајућим профилом 

стручњака, наставницима, родитељима, 

фамилијом; интервјуи, анкете; 

проучавање и прављење фото и писане 

документације; 

• Оријентациони избор тема у оквиру 

пројекта: природне одлике, историја, 

културно-историјски споменици, 

манифестације, спорт, уметност, туризам, 

делатности, стари занати, обичаји и 

веровања, знаменити људи, одевање кроз 

историју, архитектура, кулинарство, 

музика; 

• Дизајн промотивног материјала; 

• Израда промотивног спота, 

презентације, брошуре, плаката, 

илустрованих прича, разгледница, паноа 

за промовисање културно-историјских и 

природних знаменитости краја.  

Посебни садржаји: 

• Промоција професије; 

• Промоција школе; 

• Промоција одељења; 

• Терапија путем уметности: поставка 

изложбе, организовање промоције радова 

путем интернета и штампе; 

• Маркетинг и брендови.  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

-праћење остварености 

исхода; 

-активност на часу. 

• прикупља информације из различитих извора; 

• дискутује о знаменитостима краја; 

• уради промотивни ликовни рад. 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 677 
 

12. 
Необична 

уметност 
 

• Визуелни приказ: необичне идеје, 

уметничка дела на неуобичајеној подлози 

или од неуобичајених материјала; 

• Оријентациони избор уметника: Јulijan 

eever, Guido Daniele, Jim Denevan, Richard 

Long, Daniel Baumann, Olafur Elasson, 

Michael de Broin, Agata Olek, Hang Nga, 

Mathier Collos, Rebecca Murtaugh, 

Jonathan Borofsky, Livio de Marchi, 

Chakaia Booker, Choi Jung Hyun, Margaret 

Benyon, Jennifer Maestre, Nathan Sawaya, 

Baptiste Debombourg, Toge-NYC, Ran 

Hwang, Don Lucho, Scott Gundersen, 

Sydney Cash, Scott Hove, Evan Blackwell, 

Jean-Luc Cornec, Jason Hackenwerth, 

Jason de Caires Taylor, Shinichi Marayama, 

Joan Dulla, Janet Echelman, Alain Guerra, 

Lara Schnitger, Maurizio Savini, Renata 

Memole, Neraldo de la Paz, Elisabeth 

Higgins O`Connor, Carabosse;• Израда 

ликовних радова од неуобичајених 

материјала.  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

-праћење остварености 

исхода; 

-активност на часу. 

• предложи нетрадиционални материјал за рад; 

• уради ликовни рад од нетрадиционалног 

материјала; 

• образложи избор материјала и мотива. 

13. 
Архитектура 

Србије 
 

• Знаменити споменици и зграде - 

обележја светских градова; 

• Сакрална архитектура Србије; 

• Замкови, утврђења и палате Србије; 

• Световна архитектура Србије: типови 

старих српских кућа, знаменити објекти 

XIX и XX века; 

• Споменици, фонтане, паркови и 

парковске скулптуре; 

• Значај очувања знаменитих грађевина и 

споменика; 

• Израда скица за викендицу, викенд-

насеље, етно-село, наменске објекте, 

реконструкција замка или утврђења, 

скица за рељефе, тргове, ограде, 

прозорска окна и друге елементе 

екстеријера, споменике и скулптуре у 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

-праћење остварености 

исхода; 

-активност на часу. 

• наведе неколико значајних споменика и 

грађевина у Србији; 

• објасни значај очувања знаменитих грађевина 

и споменика; 

• уради ликовни рад са стилским одликама 

локалне архитектуре. 
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пленеру...  

Посебни садржаји: 

• Истраживање: римска насеља на тлу 

Србије; 

• Повезивање ученика путем интернета са 

вршњацима из другог места у Србији, 

размена фотографија и информација о 

архитектури, споменицима и парковима; 

• Осмишљавање туристичке туре;  

14. Улична уметност  

• Појмови: улична уметност, мурали, 

графити, тагирање; 

• Видови уличне уметности: мурали, 

графити, стикери, инсталације; 

• Историјат графита, легални графити, 

графити у галеријама; 

• Дискусија: намера уметника, идеје, 

поруке, ставови, емоције, стилови; 

тагирање по културно-историјским 

споменицима, знаменитим зградама, 

приватној својини, радовима уметника; 

• Материјали, опасност по здравље и 

околину, мере заштите; 

• Оријентациони избор уметника, 

уметничких група и пројеката: Edgar 

Mueller, Julian Beever, Kurt Wenner, Jeroen 

Koolhaas -Dre Urhahn, Ernesto Neto, Mark 

Jenkins, Peter Gibson, David Choe, 

Cityzenkane, Belx2, Lady Pink, Keith Jive, 

Baer, Ras Terms, Jon Reiss (Bomb it - 

dokumentarni film), Blu (odabrani radovi), 

Rinpa Eshidan, Reverse Graffiti Project;• 

Израда скице за мурал или графит 

традиционалним материјалима или у 

рачунарском програму.  

Посебни садржаји: 

• Истраживање: улична култура, музика и 

плес; 

• Пантомима; 

• Знамените грађевине Србије; 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

-праћење остварености 

исхода; 

-активност на часу. 

• препозна естетске и идејне вредности уличне 

уметности; 

• наведе материјале штетне по здравље и мере 

заштите; 

• уради скицу за мурал или графит. 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 679 
 

 

Корелација са другим предметима: Српски језик и књижевност, Историја, Биологија,  Физика,  Хемија, Математика, Рачунарство и информатика, Музичка 

култура; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Израда документарног филма.  

15. Времеплов  

• Свакодневни живот, проналасци, 

открића, важни историјски догађаји и 

личности, одевање, намештај, 

архитектура, ликовна уметност, музика, 

позориште, плес, спорт, забава... од 

критско-микенске културе до краја XX 

века; 

• Ликовни приказ историјског периода по 

избору ученика; израда маски, костима, 

шешира, перика, декорација, скица за 

употребне предмете...  

Посебни садржаји: 

• Пројекат свих одељења, тематска забава 

- реконструкција одабраног периода: 

израда сценографије, костима, маски, 

фризура, шминке, избор музике, концерт, 

наступ хора, представа, плес, луткарско 

позориште...  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

-праћење остварености 

исхода; 

-активност на часу. 

• наведе узроке промена у уметности током 

историје; 

• прикаже ликовним радом специфичност 

одабраног историјског периода. 
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Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Други  

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 и 1/2013 - испр, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник.) 

Циљеви предмета: 

-  Оспособљавање ученика за разликовање обележја стилова различитих музичких жанрова; 

-  Развијање свести о значају и улози музичке уметности кроз развој цивилизације и друштва; 

-  Оспособљавање ученика за разликовање основних одлика уметности различитих цивилизација и култура кроз сагледавање елемената музичких дела; 

-  Оспособљавање ученика за уочавање разлика и сличности између наше и других традиција и култура у домену музике; 

-  Оспособљавање ученика за уочавање међусобног утицаја различитих култура прожимањем карактеристичних елемената музичких дела; 

-  Унапређивање естетских критеријума код ученика; 

 -  Развијање дивергентног мишљења кроз решавање проблемских и пројектних задатака; 

-  Развијање навика код ученика за праћење културно-уметничких манифестација у локалној средини и путем електронских медија (концерти, телевизија, филм, 

интернет); 

-  Оспособљавање ученика за самостално истраживање стручне литературе, архиве, медијатеке, интернета; 

-  Оспособљавање ученика за јавно наступање (јавни часови, концерти...) 

-  Оспособљавање ученика за креативну израду музичких ударачких инструмената ; 

-  Упознавање ученика са значајним српским композиторима и извођачима; 

-  Оспособљавање ученика за примену уметничких вештина у другим предметима и свакодневном животу; 

-  Оспособљавање ученика за тимски и истраживачки рад; 

-  Подстицање уметничког развоја и усавршавања у складу са индивидуалним интересовањима и способностима. 

Редни 

 бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. 

Изражајна 

средства музичке 

уметности - 

Музички 

инструменти - 

 

Извори звука и тона. 

Особине звука и тона. 

Подела музичких инструмената по 

начину добијања тона и по грађи. 

Гудачки, жичани, дувачки, 

Инструменти са диркама, 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

-праћење остварености 

исхода; 

-активност на часу. 

- Познаје карактеристике звука и тона (висину, 

јачину, трајање и боју) као и елементе који на то 

утичу. 

- Разликује боју звука појединих врста 

инструмената и ансамбала. 

- Разликује извођачке саставе: инструменталне, 
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Перкусиони инструменти 

Са одређеном и неодређеном 

Висином тона. Народни инструменти. 

Електронски инструменти. 

Оркестри и инструментални састави. 

Слушање музике: 

Концерт за виолину по избору 

(Паганини - де мол и Де дур, Вивалди - а 

мол, Бах-а мол, Це дур, Е дур. Моцарт-Це 

дур,Ге дур, А дур, Де дур. Бетовен-Де 

дур, Меднелсон-е мол, Чајковски-Де дур, 

Виењавски-Де-дур....) 

За виолу: Брамс-Први део Немачког 

реквијема, деонице Из Берлиозовог 

Харолда у Италији, 

Хиндемит-концерти.. 

За виолончело: Избор композиција 

Вивалдија, Хајдна, Шумана, Дворжака и 

Сен Санса за овај Инструмент.. 

За контрабас: Избор дела Сен Санса, 

Густав Малер, За харфу: Моцарт-Концерт 

за харфу и флауту у Це дуру Сен Санс-

Концерт за Харфу у Ге дуру 

За гитару: Избор дела Тареге, Сеговије, 

Гранадоса, Де Фаље, Албениса... 

Примери савремене музике за гитару. 

Избор дела за мандолину, тамбуру, 

Балалајку, цитру.. 

За дувачке инструменте: 

За флауту 

Бах-Свита за флауту и оркестар ха мол, 

Сметана-Влтава, Дебиси и Равел-Избор.. 

За обоу: Вивалди 12 концерата, Хајдн-Це 

дур, Моцарт-Це дур, Рихард Штраус.. 

Сонате Хендла 

Сен Санс, Дејан Деспић 

7 пасторала 

За обоу соло. 

За Фагот: Вивалди, концерт За кларинет: 

вокалне, вокално инструменталне. 
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Моцарт, концерт у А дуру, К.M. Вебер, 

концерти У еф молу и Ес дуру, D. 

Обрадовић, Соната за соло кларинет, 

Боки Милошевић, одломци из Одабраних 

дела.. 

За саксофон: Избор из џез музике. 

За трубу: Верди, из опере Аида - други 

чин, Вагнер, Валкире, трећи чин, 

Мусоргски, Слике с изложбе, 

Маршинг бендови, Избор песама са 

фестивала Драгачевска труба, Луис 

Армстронг, Маилс Дејвис... 

За тромбон - одломци из дела 

Стравинског, Жар птица, Равел-Болеро. 

За хорну: К. Ферстер, концерт Ес дур, 

Сенс Санс - концерт оп 94, Р. Штраус 

Примери народних дувачких 

Инструмената: фрула, зурле, кавал, леика, 

рог, дувачки инструменти других народа 

- Абориџини, Алпски рогови... 

Концерт, Ес дур. 

За клавир: Избор из Бахових, 

Моцартових, Бетовенових, Шопенових, 

Листових концерата, 

Чајковски, Примери за џез и забавну 

музику... 

За оргуље: Избор из дела Ј.С Баха, 

Хендла, Франка... 

За хармонику: Избор уметничке Музике 

за хармонику, Народна кола, Пјацола - 

Либер танго.. 

За удараљке: избор репертоара Ансамбла 

СПЕ, Б.Барток Концерт за удараљке и 

челесту, 

Избор композиција рок и џез музике, 

Народна музика-Тапан, Гоч, Даире.. 

Тарабука, Кастањете... 

За оркестре: 

- симфонијски-избор симфоније 
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из класике и романтизма. 

(Хајдн, Моцарт, Бетовен, Чајковски, 

Брамс, Берлиоз, Брамс, Дворжак, Малер.. 

Гудачки-избор дела 

Вивалдија, 

Баха, Моцарта.. 

Дувачки-Хендл, Музика за ватромет, 

Драгачевски трубачи, Биг бенд, 

Војни оркестри... 

Перкусионисти: Избор дела 

СПЕ, примери народне, забавне,џез и 

музике других земаља по избору. 

2. 

 

Музички облици 

- Познавање 

различитих 

музичких облика, 

форми и жанрова 

и њихових 

саставних 

елемената. 

- Познавање и 

разумевање појава 

и развоја 

најзначајнијих 

музичких облика 

кроз векове. 

 

Вокални и вокално инструментални 

облици: духовни и световни. Врсте 

вишегласја. 

Хомофонија и полифонија. 

Мелизматика и силабика. 

Облици инструменталне музике 

(апсулутни и програмски), Музичка 

драматургија и ток. 

Препоручени облици за обраду: 

Вокални и вокално инструментални 

Духовни: 

Литургија, опело, миса, реквијем, мотет, 

кантата, ораторијум, пасија, корал, хорска 

песма. 

Световни: Опера, Оперета, Мјузикл, Соло 

песма, Хорска песма, Руковет, Кантата, 

Забавна песма (џез, рок, народна песма.. 

Инструментални облици-апсолутни: 

Сонатни циклуси: соната, симфонија, 

концерт, камерна музика. Полифони 

облици: фуга, инвенција, барокна свита. 

Програмски облици: симфонијска поема, 

симфонијска свита, комад, програмска 

симфонија. 

Препоручени примери за слушање 

музике: 

Мокрањац-Литургија и Опело, Моцарт-

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

-праћење остварености 

исхода; 

-активност на часу. 

- Познаје и разликује музичке облике, форме и 

жанрове као и њихове саставне елементе: тема, 

реченица, период, песма, принцип варирања, 

цикличност.. опера: увертира, арија, речитатив, 

нумере..као и њихову поделу на основу 

извођачких састава: вокални, инструментални, 

вокално инструментални.. 

- Самостално креира мање музичке форме у 

складу са могућностима користећи класичне 

инструменте и-или компјутерску технологију.  
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Крунидбена миса, Реквијем 

Палестрина-Миса Папи 

Марчелу, Мотети ренесансних 

Композитора по избору, 

Кантате-Ј.С.Бах (избор), 

Ораторијуми (Хендл, избор), 

Пасија по Матеји, Бах, 

Корали-Бах, избор. 

Хорска песма: Милојевић, 

Душан Максимовић Думакс, 

Светислав Божић... 

Опера-Верди, Росини, Белини, 

Пучини, Вагнер.. избор... 

Оперете: Офембах и Ј. Штраус- 

Избор.. 

Мјузикл-Мачке, Брилијантин, 

Коса, Цигани лете у небо... 

Соло песме-Шуберт, Шуман.. 

Милојевић, Бајић.. избор 

Руковети-Мокрањац 

Џез, Рок, Забавна, Народна-песма по 

избору домаћих и страних аутора.  

Инструментални облици: 

Соната-Моцарт, Бетовен.. 

избор, 

Симфоније-избор из класицизма, 

Романтизма и савремених аутора.. 

Концерт-Лист, Шопен, 

Рахмањихов, Чајковски, 

Меделсон, 

Григ.. и многи други по избору. 

Камерна музика: барокна дела, 

Класичарски квартети, 

Савремени аутори-избор 

Фуга, инвенција-Бах, Франк.. 

Барокна свита-Бах.. 

Симфонијска поема-Лист, Сметана.. 

Симфонијска свита-Корсаков, 

Шехерезада... 
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Избор из разних збирки 

Клавирских комада класичних, 

романтичарских и савремених аутора. 

Програмска симфонија-Берлиоз-

Фантастична, 

Лист-Данте и Фауст...Густав Малер... 

 

3. 

Општа музичка 

теорија и анализа 
 

Дурске и молске лествице, ступањ, 

степен, вођица, тетрахорд, интервали, 

трозвуци, четворозвуци, врсте такта, 

трајање нота, темпо, динамика, агогика.. 

Примери за слушање: 

- В. А. Моцарт-Соната Це дуру КВ 545 

- Ф. Шопен-Валцер у це молу ОП 19 

- Т. Албинони-Адађо 

- Н. Р. Корсаков-Прича о цару 

Салтану-Бумбаров лет  

Избор примера за солфеђо и примера из 

музичке литературеразних аутора (Бора 

Поповић, Влада Јовановић, Зорислава 

Васиљевић, Миодраг Васиљевић..) као и 

хорске литературеза илустрацију, 

извођење и анализу. 

Избор народних и забавних песама. 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

-праћење остварености 

исхода; 

-активност на часу. 

- Ученик је усвојио и проширио знања о 

основним музичко-теоретским појмовима. 

- Влада елементима музичке писмености, зна да 

прочита и пише ноте у виолинском и бас кључу, 

у различитим тоналитетима, метрима и са 

различитим ритмичким комбинацијама. 

- Познаје ознаке за темпо, динамику и агогику и 

уме да их примени на конкретном музичком 

примеру. 

- Успешно изводи мелодијско-ритмичке захтеве 

уз игру улога на сцени. 

- Прецизно изводи ритмичко-мелодијске захтеве 

уз осмишљене кореографије. 

- Познаје музичке интервале и акорде и може 

самостално да их формира од задатог тона. 

- Познаје компјутерске програме за писање нота 

и обраду звука. 

4. 

Музика у 

првобитној 

друштвеној 

заједници и 

културама Старог 

века 

 

Корени музике и њене првобитне улоге, 

извори, документи, најстарији музички 

инструменти.  

Примери за слушање: 

Снимци традиционалне музике разних 

народа. Музика у животу старих 

источних народа, Грчке и Рима (улога, 

облици, инструменти, теорија). Јевреји - 

Псалми по избору: Грци (напитница 

Сеикилоса). 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

-праћење остварености 

исхода; 

-активност на часу. 

- Препознаје и разликује одлике стилова у 

музичком изражавању од првобитне заједнице 

до краја ренесансе. 

- Испољава потребу за свакодневним слушањем 

музике и на основу тога формира трајно 

интересовање према музици уопште 

- Препознаје називе одслушаних композиција уз 

познавање њихових аутора, облика као и време 

настанка... 

Експресивно, аутономно доживљава карактер 

одслушане композиције 

- Поседује адекватан музички укус. 

- Самоиницијативно посећује концерте и друге 

музичке манифестације. 

- Препознаје естетске вредности у култури свог 
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и народа других земаља уочавањем 

карактеристичних обележја музике светске 

народне баштине. 

- Сагледава и вреднује утицај народног 

стваралаштва на уметничко стваралаштво.  

5. 
Музика средњег 

века 
 

Стара хришћанска музика: грегоријански 

корал и византијско певање. 

Рани облици вишегласја: органум, 

дискант, мотет (старофранцуски). 

Световна музика средњег века: 

трубадури, минезенгери. 

Почеци духовне и световне музике код 

нас. 

Примери за слушање: 

Грегоријански корали-избор, византијско 

певање, органум, Хилдегард оф Бинген 

(избор).Рамбо де Вакеира-Календа маја; 

Адам де ла Ал- Игра о Робену и 

Мариони; 

Кир Стефан Србин - Ниња сили, Вкусите 

и видите.  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

-праћење остварености 

исхода; 

-активност на часу. 

 

6. Музика ренесансе  

Три века великих достигнућа у уметности 

(14, 15. и 16). 

Развој духовног и световног вишегласја. 

Мотет, миса, мадригал. 

Највећи представници ренесансне 

вокалне музике: Палестрина, Орландо ди 

Ласо, Галус, Маренцио, Да Веноза. 

Инструментална музика ренесансе. 

Ренесанса код нас: Фрањо Босанац, 

Андрија Мотовуњанин. 

Примери за слушање: 

Жанекен - Битка код Марињана; 

Палестрина-Миса Папи Марчелу 

(одломак); Ласо-Мадона миа кара; Ехо; 

Галус-Патер ностер; Ево како умире 

праведник. 

Неки мадригали Маренција или Да 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

-праћење остварености 

исхода; 

-активност на часу. 
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Венозе; 

Ђ. Габријели - Соната пиано е форте; 

Нека тачка из програма ансамбла 

"Ренесанс"; Мотовуњанин - Фротола. 

Фрањо Босанац-Ти спаваш а ја бдим... 

(ансамбл "Арс нова").  

Укупан број часова        64  
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А. Обавезни општеобразовни предмети: ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР (Трећи разред) 

Наставни предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи  

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

96    

Недељни фонд часова: 3    

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 и 1/2013 - испр, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник.) 

Циљеви предмета: 

- Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику; 

- Развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевног (стандардног) језика у усменом и писаном изражавању; 

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

-  Оспособљавање за ефикасно комуницирање; 

-  Оспособљавање ученика да користе стручну литературу и језичке приручнике; 

-  Продубљивање и проширивање знања о српској и светској књижевности; 

- Оспособљавање за интерпретацију књижевних текстова; 

 - Унапређивање књижевних знања и читалачких вештина; 

-  Упознавање и проучавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у књижевности; 

-  Унапређивање знања о сопственој култури и културама других народа; 

-  Развијање хуманистичког и књижевног образовања и васпитања на најбољим делима српске и светске културне баштине; 

- Упућивање ученика на истраживачки и критички однос према књижевности; 

- Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности; 

- Развијање трајног интересовања за нова сазнања. 

  Задаци:  

-  овладавање знањима о српском књижевном језику, стицање вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом 

изражавању, приликом учења, образовања и интелектуалног развоја; 

-  унапређење културе језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, са 

развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура. 

- упознавање  репрезентативних дела српске књижевне баштине и дела опште књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вредности; 

-  неговање и развијање читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним књижевним делима из 

историје српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној иистраживачкој улози; 

- развијање литерарних афинитета да би ученици пожелели да постану читаоци рафинираног естетског укуса који ће умети да на истраживачки, стваралачки и 

активан начин читају књижевна дела свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;  
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- усвајање хуманистичких ставова, уверења и система вредности; 

 оспособљавање за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова агресивног и 

асоцијалног понашања и за развијање самосвести и личне одговорности; 

-  подстицање на саосећање са ближњима и одговорност према другом 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

1. Модерна 27 

• Модерна у европској и српској књижевности. Одлике 

симболизма и импресионизма 

• Шарл Бодлер: "Албатрос" 

• А. П. Чехов: "Ујка Вања" 

• Богдан Поповић: "Предговор Антологији новије српске 

лирике" 

• Алекса Шантић: "Претпразничко вече", "Вече на шкољу" 

• Јован Дучић: "Благо цара Радована" (избор), "Јабланови" 

• Милан Ракић: "Долап", "Искрена песма" 

• В. П. Дис: "Тамница", "Можда спава" 

• Сима Пандуровић: "Светковина" 

• Бора Станковић: "Нечиста крв", "Коштана" или "Божји 

људи" (приповетка по избору) 

• Јован Скерлић: "О Коштани" или "Божји људи" 

• Петар Кочић: "Мрачајски прото" или приповетка по избору 

• Процена остварености исхода 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

-праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

• наведе одлике правца, 

представнике и њихова дела 

• препозна модерне елементе у 

изразу и форми књижевног дела 

• анализира одабрана дела, износи 

запажања и ставове 

2. 

 

Књижевност 

између два рата 
32 

• Европска књижевност између два рата 

Одлике експресионизма, футуризма, надреализма 

• В. Мајаковски: "Облак у панталонама" 

• Ф. Кафка: "Преображај" или Х. Хесе: роман по избору или 

Е. Хемингвеј: "Старац и море" 

• Р. Тагора: "Градинар" (избор) 

• Српска међуратна књижевност 

• M. Бојић: "Плава гробница" 

• Д. Васиљев: "Човек пева после рата" 

• M. Црњански: "Суматра" 

• M. Црњански: "Сеобе И" 

• И. Андрић: "Ex Понто" 

• И. Андрић: "Мост на Жепи" 

• И. Андрић: "На Дрини ћуприја" 

• M. Настасијевић: "Туга у камену" или Т. Ујевић: 

 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

-праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

• наведе одлике праваца, 

представнике и њихова дела 

• наведе манифесте, књижевне 

покрете и струје у књижевности 

између два светска рата 

• успостави узајамни однос 

књижевних дела и времена у коме 

су настала 

• анализира одабрана дела, износи 

запажања и ставове 
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*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Грађанско васпитање, Верска настава 

 

 

 

 

"Свакидашња јадиковка" 

• Р. Петровић: "Људи говоре" (избор) 

• И. Секулић: "Госпа Нола" 

• Процена остварености исхода 

3. 

 
Творба речи 6 

• Просте, изведене и сложене речи 

• Основни појмови о извођењу речи 

• Важнији модели за извођење именица, придева и глагола 

• Основни појмови о творби сложеница и полусложеница 

• Процена остварености исхода 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

-праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

• препозна просте, изведене и 

сложене речи 

• примени основне принципе 

творбе речи 

4. Лексикологија 8 

• Основни појмови из лексикологије (лексема, њено значење) 

• Полисемија и хомонимија 

• Синонимија и антонимија 

• Састав лексике српског књижевног (стандардног) језика 

• Дијалектизми, архаизми и историзми, неологизми, 

жаргонизми, вулгаризми 

• Фразеологизми 

• Термини 

• Речници и служење њима 

• Процена остварености исхода - тест 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

-праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

• препозна и одреди вредност 

лексеме 

• уме да се служи речницима 

• наведе примере синонима, 

антонима, хомонима, жаргона… 

5. Правопис 5 

• Основна правила спојеног, полусложеничког и одвојеног 

писања 

• Скраћенице 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

-праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

• примени правописна правила у 

писању сложеница, 

полусложеница и синтагми 

• скраћује речи у складу са 

прописаним правилима 

6. 
Култура 

изражавања 
18 

• Лексичке вежбе 

• Стилске вежбе 

• Домаћи задаци 

• Говорне вежбе 

• Школски писмени задаци 4x2+2 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

-праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

• износи став, користи аргументе 

и процењује опште и сопствене 

вредности у усменом и писаном 

изражавању 

Укупан број часова      96          



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 691 
 

ЦИЉ  

ИСХОДИ НА КРАЈУ ТРЕЋЕГ 

РАЗРЕДА 

Ученик ће бити у стању да:  

ПРЕПОРУЧЕНЕ ТЕМЕ 

ОПШТЕ И СТРУЧНЕ И 

ГРАМАТИЧКИ 

САДРЖАЈИ  

КОМУНИКАТИВНЕ 

ФУНКЦИЈЕ  

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

СЛУШАЊЕ  

Оспособљавање ученика 

за разумевање усменог 

говора  

• разуме основне поруке и захтеве 

исказане јасним стандардним језиком 

када је реч о блиским темама (школа, 

посао, хоби) 

• разуме глобално суштину нешто дужих 

разговора или дискусија на састанцима, 

који се односе на мање сложене садржаје 

из струке, уколико се говори разговетно 

стандардним језиком, поставља питања и 

тражи објашњења у вези са темом 

дискусије/разговора 

• Свакодневни живот 

(генерацијски конфликти и 

начини превазилажења) 

• Образовање (образовање 

за све, пракса и припреме 

за будуће занимање, 

размена ученика) 

• Познате фирме, 

предузећа, установе, 

институције у земљама 

чији се језик учи 

1. Представљање себе и 

других 

2. Поздрављање (састајање, 

растанак; формално, 

неформално, специфично по 

регионима) 

3. Идентификација и 

именовање особа, објеката, 

боја, бројева итд.) 

4. Давање једноставних 

упутстава и команди 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

Комуникативна настава страних 

језика подразумева поимање 

језика као средства комуникације; 

инсистира на употреби циљног 

језика у учионици у добро 

осмишљеним контекстима од 

интереса за ученике; 

Наставни предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 и 1/2013 - испр, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник.) 

Циљ предмета: 

Развијање сазнајних и интелектуалних способности и стицање позитивног односа према другим културама уз уважавање различитости и усвајање знања и умења 

потребних у комуникацији на страном језику у усменом и писаном облику. 

Задаци:   

- оспособљавање да  у школској и ван школској свакодневници могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано и сходно ситуацији;  

- продубљивање и проширивање комуникативне способности и постављање основе да страни језик функционално користе и после завршетка свог образовања 

(током студија, у будућем послу или даљем образовању); 

- стицање  увида у језичку стварност и оспособљеност да  уоче контрасте и врше поређења у односу на сопсвену стварност; 

- оспособљавање да се компетентно и самосвесно споразумевају са људима из других земаља, да усвајају норме вербалне и невербалне комуникације у складу са 

специфичностима језика који уче, као и да наставе, у оквиру формалног образовања и самостално, учење другог и трећег страног језика.  
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• разуме једноставније текстове 

(стандардна писма, информације о 

процесу рада у струци) који су писани 

обичним језиком или језиком струке 

• разуме опис догађаја и осећања 

• разуме основни садржај као и важније 

детаље у извештајима, брошурама и 

уговорима везаним за струку  

• Културни живот 

(међународни пројекти и 

учешће на њима) 

• Заштита човекове околине 

(волонтерски рад) 

• Медији (штампа, 

телевизија, електронски 

медији) 

• Историјски 

догађаји/линости из земаља 

чији се језик учи 

• Свет компјутера 

(предности и мане употребе 

компјутера)  

СТРУЧНЕ ТЕМЕ  

• Као у првом разреду 

I. РЕЧЕНИЦА 

- Сви типови упитних 

реченица 

- Директна и индиректна 

питања 

- Индиректни говор: 

рецептивно и продуктивно 

а) изјаве и питања - без 

промене глаголског 

времена (глагол главне 

реченице у једном од 

садашњих времена) 

б) молбе, захтеви, наредбе 

- Индиректни говор: само 

рецептивно 

а) изјаве са променом 

глаголских времена 

5. Изражавање молби и 

захвалности 

6. Изражавање извињења 

7. Изражавање потврде и 

негирање 

8. Изражавање допадања и 

недопадања 

9. Изражавање физичких 

сензација и потреба 

10. Исказивање просторних 

и временских односа 

11. Давање и тражење 

информација и обавештења 

 12. Описивање и 

упоређивање лица и 

предмета 

13. Изрицање забране и 

реаговање на забрану 

14. Изражавање припадања 

и поседовања 

15. Скретање пажње 

16. Тражење мишљења и 

изражавање слагања и 

неслагања 

17. Тражење и давање 

дозволе 

18. Исказивање честитки 

19. Исказивање препоруке 

20. Изражавање хитности и 

обавезности 

21. Исказивање сумње и 

несигурности  

претпоставља примену тзв. 

Теацхер талк, одн. прилагођавање 

говорне делатности наставника 

интересовањима и знањима 

ученика; инсистира на 

комуникативном аспекту 

употребе језика, одн. на значењу 

језичке поруке, а не толико на 

граматичној прецизности исказа ; 

претпоставља да се знања ученика 

мере прецизно дефинисаним 

релативним, а не толико 

апсолутним критеријумима 

тачности.  

 Један од кључних елемената 

комуникативне наставе је и 

социјална интеракција кроз рад у 

учионици. Она се базира на 

групном или индивидуалном 

решавању проблема, потрази за 

информацијама и мање или више 

комплексним задацима. У тим 

задацима увек су јасно одређени 

контекст, процедура и циљ, чиме 

се унапређује квантитет језичког 

материјала који је неопходан 

услов за било које учење језика. 

Такозвана комуникативно-

интерактивна парадигма у 

настави страних језика, између 

осталог, укључује и следеће 

компоненете: 

• усвајање језичког садржаја кроз 

циљано и осмишљено 

учествовање у друштвеном чину  

• поимање наставног програма као 

ЧИТАЊЕ 

Оспособљавање ученика 

за разумевање 

прочитаних текстова  

   

   

ГОВОР 

Оспособљавање ученика 

за кратко монолошко 

излагање и за учешће у 

дијалогу на страном 

језику  

• једноставним средствима опише статус 

и образовање, будуће запослење 

• опише делатност, фирму, процес рада 

или пак преприча телефонски разговор 

или одлуке неког договора у оквиру 

познате лексике 

• образложи краће своје намере, одлуке, 

поступке  

ПИСАЊЕ 

Оспособљавање ученика 

за писање краћих 

текстова различитог 

садржаја  

• попуњава рачуне, признанице и хартије 

од вредности 

• напише једноставно пословно писмо 

према одређеном моделу 

• опише и појасни садржај схема и 

графикона везаних за струку 

ИНТЕРАКЦИЈА  

Оспособљавање ученика 

за учешће у дијалогу на 

страном језику и размену 

краћих писаних порука  

• поведе, настави и заврши неки 

једноставан разговор, под условом да је 

лице у лице са саговорником 

• буде схваћен у размени идеја и 

информација о блиским темама у 

предвидљивим, свакодневним 

ситуацијама  

МЕДИЈАЦИЈА 

Оспособљавање ученика 

да преводи, сажима и 

• Сажима садржај текста, филма, 

разговара и сл.  
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препричава садржај 

краћих усмених и 

писаних текстова  

- Одређене релативне 

клаузе 

- Сложене реченице: 

временске клаузе, узрочне 

клаузе, допусне клаузе  

II. ИМЕНИЧКА ГРУПА 

1. Члан 

- Разлике између одређеног 

и неодређеног члана у 

ширем контексту 

2. Именице 

- Бројиве и небројиве 

именице 

3. Заменички облици 

а) Заменице 

- Личне заменице у 

функцији субјекта и објекта 

- Показне заменице 

- Односне заменице 

б) детерминатори 

- Показни детерминатори 

- Неодређени 

детерминатори 

- Присвојни детерминатори 

4. Придеви 

- Обновити компарацију 

придева 

- tоо/nоt…еnough/nоt  аs… 

(аs)/…than 

5. Бројеви 

- Обновити просте и редне 

бројеве 

6. Кванитификатори  

динамичне, заједнички 

припремљене и ажуриране листе 

задатака и активности 

• наставник је ту да омогући 

приступ и прихватање нових идеја 

• ученици се третирају као 

одговорни, креативни, активни 

учесници у друштвеном чину 

• уџбеници су само један од 

ресурса; осим њих препоручује се 

и примена других извора 

информација и дидактичких 

материјала, поготову кад је реч о 

стручним темама 

• учионица постаје простор који је 

могуће реструктурирати из дана у 

дан  

Важан циљ у учењу страног 

језика у средњим стручним 

школама је овладавање језиком 

струке, и то у оноликој мери која 

је неопходна да се језик користи 

ради информисаности и 

оспособљености за једноставну 

комуникацију у усменом и 

писаном облику на страном 

језику. Тај сегмент наставе 

страног језика који се 

прогресивно увећава од 20 до 50% 

током четворогодишњен 

образовања мора да буде јасно 

дефинисан и у складу са исходима 

везаним за квалификације струке. 

Неопходно је да стручна тематика 

која се обрађује на страном језику 

прати исходе појединих стручних 

предмета и буде у корелацији са 

МЕДИЈСКА 

ПИСМЕНОСТ 

Оспособљавање ученика 

да користе медије као 

изворе информација и 

развијају критичко 

мишљење у вези са њима  

• идентификује различита гледишта о 

истој теми  

ЗНАЊА О ЈЕЗИКУ  • коректно употребљава једноставне 

структуре користећи зависне реченице (уз 

одређене системске елементарне грешке 

које глобални смисао не доводе у питање)  
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III ГЛАГОЛСКА ГРУПА  

1. Глаголи 

- Обновити разлику у 

употреби Present Simple , 

Present Continutous; Past 

Simple, Past Continuous 

- Обновити све употребе  

Perfect 

- Past perfect  

Used to 

- Обновити и утврдити 

начине за изражавање 

будућности, планова у 

будућности (gоing tо, will) 

- Модални глаголи: should, 

must, will, may, might 

- Пасивне конструкције - 

садашње и прошло време – 

the Present Simple , Past  

Simple (продуктивно и 

рецептивно), 

- Present perfect pаssiveе 

(рецептивно) 

3. Предлози, најчешћи 

предлози за оријентацију у 

времену и простору. 

4. Кондиционал први и 

други (и рецептивно и 

продуктивно)  

  

њима.  

Реализација наставе језика струке 

се много више огледа у развијању 

рецептивних вештина него 

продуктивних јер је сврха учења 

страног језика, у првој линији, 

усмерена на то да се ученици 

оспособе да прате одређену 

стручну литературу у циљу 

информисања, праћења иновација 

и достигнућа у области струке, 

усавршавања и напредовања. 

Стога је спектар текстова који се 

препоручују велики: шематски 

прикази, упутства о примени 

апарата, инструмената или пак 

материјала, хемикалија, рецепти, 

декларације, краћи стручни 

текстови чији је садржај 

релевантан за тематске садржаје 

стручних предмета, извештаји, 

каталози, програми сајамских 

активности и сл. Веома је битно у 

раду са таквим текстовима 

одредити добру дидактичку 

подршку. Добро осмишљени 

налози упућују на то да одређене 

текстове, у зависности од тежине 

и важности информација које они 

носе, треба разумети глобално, 

селективно или пак детаљно.  

Продуктивне вештине треба 

ограничити на строго 

функционалну примену реалну за 

захтеве струке. То подразумева 

писање кратких порука, мејлова у 
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оквиру пословне комуникације 

(поруџбенице, рекламације, 

захтеви, молбе) и вођење усмене 

комуникације која омогућава 

споразумевање на основном 

нивоу било у директном контакту 

са саговорником или у 

телефонском разговору.  

   

*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Српски језик и књижевност, Грађанско васпитање, Логика са етиком, Стручни текстови 
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ЦИЉ  

ИСХОДИ НА КРАЈУ ТРЕЋЕГ 

РАЗРЕДА 

Ученик ће бити у стању да:  

ПРЕПОРУЧЕНЕ ТЕМЕ 

ОПШТЕ И СТРУЧНЕ И 

ГРАМАТИЧКИ 

САДРЖАЈИ  

КОМУНИКАТИВНЕ 

ФУНКЦИЈЕ  

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

СЛУШАЊЕ  

Оспособљавање ученика 

за разумевање усменог 

говора  

• разуме основне поруке и захтеве 

исказане јасним стандардним језиком 

када је реч о блиским темама (школа, 

посао, хоби) 

• разуме глобално суштину нешто дужих 

разговора или дискусија на састанцима, 

који се односе на мање сложене садржаје 

из струке, уколико се говори разговетно 

стандардним језиком, поставља питања и 

тражи објашњења у вези са темом 

дискусије/разговора 

• Свакодневни живот 

(генерацијски конфликти и 

начини превазилажења) 

• Образовање (образовање 

за све, пракса и припреме за 

будуће занимање, размена 

ученика) 

• Познате фирме, предузећа, 

установе, институције у 

земљама чији се језик учи 

• Културни живот 

1. Представљање себе и 

других 

2. Поздрављање (састајање, 

растанак; формално, 

неформално, специфично по 

регионима) 

3. Идентификација и 

именовање особа, објеката, 

боја, бројева итд.) 

4. Давање једноставних 

упутстава и команди 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

Комуникативна настава страних 

језика подразумева поимање 

језика као средства комуникације; 

инсистира на употреби циљног 

језика у учионици у добро 

осмишљеним контекстима од 

интереса за ученике; 

Наставни предмет: РУСКИ ЈЕЗИК 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 и 1/2013 - испр, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник.) 

Циљ предмета: 

Развијање сазнајних и интелектуалних способности и стицање позитивног односа према другим културама уз уважавање различитости и усвајање знања и 

умења потребних у комуникацији на страном језику у усменом и писаном облику. 

Задаци 

- оспособљавање да  у школској и ван школској свакодневници могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано и сходно ситуацији;  

- продубљивање и проширивање комуникативне способности и постављање основе да страни језик функционално користе и после завршетка свог образовања 

(током студија, у будућем послу или даљем образовању); 

- стицање  увида у језичку стварност и оспособљеност да  уоче контрасте и врше поређења у односу на сопсвену стварност; 

- оспособљавање да се компетентно и самосвесно споразумевају са људима из других земаља, да усвајају норме вербалне и невербалне комуникације у складу 

са специфичностима језика који уче, као и да наставе, у оквиру формалног образовања и самостално, учење другог и трећег страног језика.  
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• разуме једноставније текстове 

(стандардна писма, информације о 

процесу рада у струци) који су писани 

обичним језиком или језиком струке 

• разуме опис догађаја и осећања 

• разуме основни садржај као и важније 

детаље у извештајима, брошурама и 

уговорима везаним за струку  

(међународни пројекти и 

учешће на њима) 

• Заштита човекове околине 

(волонтерски рад) 

• Медији (штампа, 

телевизија, електронски 

медији) 

• Историјски 

догађаји/линости из земаља 

чији се језик учи 

• Свет компјутера 

(предности и мане употребе 

компјутера)  

СТРУЧНЕ ТЕМЕ  

• Као у првом разреду 

Именице 

Скраћенице (вуз, МГУ). Род 

абревијатура. Познатији 

наши и страни географски 

називи са специфичностима 

у роду, броју и промени. 

Заменице 

Систематизација 

неодређених заменица са -

то, нибудь 

Придеви 

Утврђивање и 

систематизација придевских 

облика 

Бројеви 

Читање децимала и 

разломака (0,1-ноль целых 

одна десятая, 2,4-две 

целых четыре десятых ,½-

5. Изражавање молби и 

захвалности 

6. Изражавање извињења 

7. Изражавање потврде и 

негирање 

8. Изражавање допадања и 

недопадања 

9. Изражавање физичких 

сензација и потреба 

10. Исказивање просторних 

и временских односа 

11. Давање и тражење 

информација и обавештења 

 12. Описивање и 

упоређивање лица и 

предмета 

13. Изрицање забране и 

реаговање на забрану 

14. Изражавање припадања 

и поседовања 

15. Скретање пажње 

16. Тражење мишљења и 

изражавање слагања и 

неслагања 

17. Тражење и давање 

дозволе 

18. Исказивање честитки 

19. Исказивање препоруке 

20. Изражавање хитности и 

обавезности 

21. Исказивање сумње и 

несигурности  

претпоставља примену тзв. 

Теацхер талк, одн. прилагођавање 

говорне делатности наставника 

интересовањима и знањима 

ученика; инсистира на 

комуникативном аспекту 

употребе језика, одн. на значењу 

језичке поруке, а не толико на 

граматичној прецизности исказа ; 

претпоставља да се знања ученика 

мере прецизно дефинисаним 

релативним, а не толико 

апсолутним критеријумима 

тачности.  

 Један од кључних елемената 

комуникативне наставе је и 

социјална интеракција кроз рад у 

учионици. Она се базира на 

групном или индивидуалном 

решавању проблема, потрази за 

информацијама и мање или више 

комплексним задацима. У тим 

задацима увек су јасно одређени 

контекст, процедура и циљ, чиме 

се унапређује квантитет језичког 

материјала који је неопходан 

услов за било које учење језика. 

Такозвана комуникативно-

интерактивна парадигма у 

настави страних језика, између 

осталог, укључује и следеће 

компоненете: 

• усвајање језичког садржаја кроз 

циљано и осмишљено 

учествовање у друштвеном чину  

• поимање наставног програма као 

ЧИТАЊЕ 

Оспособљавање ученика 

за разумевање 

прочитаних текстова  

   

   

ГОВОР 

Оспособљавање ученика 

за кратко монолошко 

излагање и за учешће у 

дијалогу на страном 

језику  

• једноставним средствима опише статус 

и образовање, будуће запослење 

• опише делатност, фирму, процес рада 

или пак преприча телефонски разговор 

или одлуке неког договора у оквиру 

познате лексике 

• образложи краће своје намере, одлуке, 

поступке  

ПИСАЊЕ 

Оспособљавање ученика 

за писање краћих 

текстова различитог 

садржаја  

• попуњава рачуне, признанице и хартије 

од вредности 

• напише једноставно пословно писмо 

према одређеном моделу 

• опише и појасни садржај схема и 

графикона везаних за струку 

ИНТЕРАКЦИЈА  

Оспособљавање ученика 

за учешће у дијалогу на 

страном језику и размену 

краћих писаних порука  

• поведе, настави и заврши неки 

једноставан разговор, под условом да је 

лице у лице са саговорником 

• буде схваћен у размени идеја и 

информација о блиским темама у 

предвидљивим, свакодневним 

ситуацијама  

МЕДИЈАЦИЈА 

Оспособљавање ученика 

да преводи, сажима и 

• Сажима садржај текста, филма, 

разговара и сл.  
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препричава садржај 

краћих усмених и 

писаних текстова  

одна вторая (половина)). 

Глаголи 

Радни глаголски придев 

садашњег времена 

Радни глаголски придев 

прошлог времена 

Пасивни глаголски придеви-

употреба 

СИНТАКСА 

Реченице са субјектом типа 

мы с вами 

Реченице с куполама 

являются, называются 
Реченице са куполом есть 

Реченице са трпним 

глаголским придевом у 

предикату (Лес посажен 

недавно) 

Реченице са одредбом за 

приближну количину (В 

классе было учеников 

тридцать)  

динамичне, заједнички 

припремљене и ажуриране листе 

задатака и активности 

• наставник је ту да омогући 

приступ и прихватање нових идеја 

• ученици се третирају као 

одговорни, креативни, активни 

учесници у друштвеном чину 

• уџбеници су само један од 

ресурса; осим њих препоручује се 

и примена других извора 

информација и дидактичких 

материјала, поготову кад је реч о 

стручним темама 

• учионица постаје простор који је 

могуће реструктурирати из дана у 

дан  

Важан циљ у учењу страног 

језика у средњим стручним 

школама је овладавање језиком 

струке, и то у оноликој мери која 

је неопходна да се језик користи 

ради информисаности и 

оспособљености за једноставну 

комуникацију у усменом и 

писаном облику на страном 

језику. Тај сегмент наставе 

страног језика који се 

прогресивно увећава од 20 до 50% 

током четворогодишњен 

образовања мора да буде јасно 

дефинисан и у складу са исходима 

везаним за квалификације струке. 

Неопходно је да стручна тематика 

која се обрађује на страном језику 

прати исходе појединих стручних 

предмета и буде у корелацији са 

МЕДИЈСКА 

ПИСМЕНОСТ 

Оспособљавање ученика 

да користе медије као 

изворе информација и 

развијају критичко 

мишљење у вези са њима  

• идентификује различита гледишта о 

истој теми  

ЗНАЊА О ЈЕЗИКУ  • коректно употребљава једноставне 

структуре користећи зависне реченице 

(уз одређене системске елементарне 

грешке које глобални смисао не доводе у 

питање)  
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њима.  

Реализација наставе језика струке 

се много више огледа у развијању 

рецептивних вештина него 

продуктивних јер је сврха учења 

страног језика, у првој линији, 

усмерена на то да се ученици 

оспособе да прате одређену 

стручну литературу у циљу 

информисања, праћења иновација 

и достигнућа у области струке, 

усавршавања и напредовања. 

Стога је спектар текстова који се 

препоручују велики: шематски 

прикази, упутства о примени 

апарата, инструмената или пак 

материјала, хемикалија, рецепти, 

декларације, краћи стручни 

текстови чији је садржај 

релевантан за тематске садржаје 

стручних предмета, извештаји, 

каталози, програми сајамских 

активности и сл. Веома је битно у 

раду са таквим текстовима 

одредити добру дидактичку 

подршку. Добро осмишљени 

налози упућују на то да одређене 

текстове, у зависности од тежине 

и важности информација које они 

носе, треба разумети глобално, 

селективно или пак детаљно.  

Продуктивне вештине треба 

ограничити на строго 

функционалну примену реалну за 

захтеве струке. То подразумева 

писање кратких порука, мејлова у 
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оквиру пословне комуникације 

(поруџбенице, рекламације, 

захтеви, молбе) и вођење усмене 

комуникације која омогућава 

споразумевање на основном 

нивоу било у директном контакту 

са саговорником или у 

телефонском разговору.  

   

*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Српски језик и књижевност, Грађанско васпитање, Логика са етиком, Стручни текстови 
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Наставни предмет: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовнипрофил: Пољопривредни техничар 

Годишњифондчасова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 и 1/2013 - испр, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник.) 

Циљ наставе физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностимау повезаностима са осталим васпито образовним подручјима 

допринесе интегралном развоју личности ученика (конгитивном, 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 развојаи утицање на правилно држање тела (превенција);развој и усавршавање моторичкоих способности и 

теоријских знања неопходних самостални рад на њима;стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово  усвајање; проширивање 

и продубљавање интересовања који су ученици стекли у основној школи и потпуније сагледавање спортске гране за коју показују посебан интерес; усвајање 

знања ради разумевањазначаја 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. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр . 

часова 
Препоручени садржаји по темама Вредновање остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

1 

Здравствена култура 

и физичка активност, 

као основа за 

реализовање 

постављених циљева 

и исхода 

6 

• Вежбе обликовања (јачања, 

лабављење и растезање). 

• Вежбе из корективне гимнастике 

• Провера стања моторичких и 

функционалних способности 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичком васпитању - 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортским играма 

Ученик ће формирати позитиван 

став према физичкој активности, 

поседовати и примењивати знања и 

навике за очување и  унапређивање 

здравља, унапредити држање тела, 

унапредити физичке способности, 

бити способан да самостално 

упражњава физичку активност у 

слободно време, прихватити и 

поштовати различитостдругих особа, 

да учествује у тимском раду, 

научити да поштује правила и 

поседује спортску културу (фер плеј, 

култура навијања), разв. 

Самопоштовање и самопоуздање 

2 

 

• Развој моторичких 

и функционалних 

способности човека, 

као основа за 

реализовање 

постављених циљева 

4 

• Вежбе снаге без и са малим теговима 

(до 4 кг.); 

• Трчање на 800 м ученице и 1000 м 

ученици; 

• Трчање на 60 м и 100 м; 

• Вежбе растезања (број понављања и 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичком васпитању - 
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и исхода издржај у крајњем положају), 

• Полигони спретности и окретности и 

спортске игре; 

• Аеробик 

• Обука техника пливања 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортским играма 

кроз савладавање сложенијих 

кретних задатака и бити способан да 

кроз покрет изрази своје емоције, 

искуства, осећај за лепо и 

креативност. 

3 

 

• Усвајање знања, 

умења и вештина из 

спортских грана и 

дисциплина као 

основа за 

реализовање 

постављених циљева 

и исхода  

 

 

 

• Атлетика;  

12 

• Вежбе снаге без и са малим 

теговима (до 4 кг.); 

• Трчање на 800 м ученице и 1000 м 

ученици; 

• Трчање на 60 м и 100 м; 

• Вежбе растезања (број понављања 

и издржај у крајњем положају), 

• Полигони спретности и окретности 

и спортске игре; 

• Аеробик 

• Обука техника пливања  

• АТЛЕТИКА 

У свим атлетским дисциплинама 

треба радити на усавршавању 

технике и развијању водећих 

моторичких особина за дату 

дисциплину. 

Трчање 

Трчање на 100 м - ученици и 

ученице, 

на 1000 м - ученици, 

на 800 м - ученице, 

Штафета 4x100 м ученици и 

ученице. 

Скокови 

Скок удаљ - одабраном техником; 

Скок увис - одабраном техником. 

Бацање 

Бацање кугле рационалном техником 

(ученици 6 кг и ученице 4 кг. 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичком васпитању - 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортским играма 

4 

Спортска 

гимнастика,вежбе на 

справама и тлу 

    12 

• СПОРТСКА ГИМНАСТИКА: 

ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ 

Напомена: 

 

 

 

• Путем физичких односно 

спортских активности комуницирати 

са својим друговима и уживати у 
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- Наставник олакшава, односно 

отежава програм на основу 

моторичких способности и 

претходно стечених умења ученика. 

1. Вежбе на тлу 

За ученике и ученице: 

- из упора за рукама, зибом, премах 

одбочно до упора пред рукама 

(опружено). 

- комбинација вежби која садржи 

(вежбе се бирају, одузимају или 

додају у складу са могућностима 

ученика): плесне кораке; скок са 

окретом за 180°; окрет на две или 

једној нози; премет странце; колут 

напред суножним одразом и малим 

летом; вагу претклоном и 

заножењем; став на шакама колут 

напред и сп. скок са окретом 

(произвољан број степени); 

- за напреднији ниво: колут летећи и 

прекопит напред, уз помоћ. 

2. Прескок 

За ученике коњ у ширину висине 120 

цм; за ученице 110 цм: 

- згрчка; 

- разношка 

- за напредни ниво: склонка; 

прескоци са заножењем и "прекопит" 

3. Кругови 

За ученике /доскочни кругови/: 

- вучењем вис узнето; вис 

стрмоглаво; вис узнето; спуст у вис 

стражњи - издржај; вучењем вис 

узнето; спуст у вис предњи (полако); 

саскок 

4. Разбој 

За ученике /паралелни разбој/: 

- из замаха у упору предњихом спуст 

 

 

 

 

 

 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичком васпитању - 

стандарди за оцењивање физичких 

способности ученика и постигнућа у 

спортским играма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дружењу и контактима. 

• Довести у везу свакодневни живот 

и способност за учење и практичан 

рад са физичким, односно спортским 

активностима и правилном 

исхраном. 

• Објаснити да покрет и кретање, без 

обзира на то којој врсти физичке, 

односно спортске активности 

припадају, имају своју естетску 

компоненту (лепота извођења, 

лепота доживљаја). 

• Ученик ужива у извођењу покрета 

и кретања. 

• Ученик наводи основне олимпијске 

принципе и примењује их на 

школским спортским такмичењима и 

у слободном времену. 

• Препознаје нетолерантно 

понашање својих другова и реагује 

на њега, шири дух пријатељства, 

истрајан је у својим активностима. 

• Има правилан однос према 

окружењу у којем вежба, рекреира се 

и бави се спортом. 
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у склек, зањих у склеку и спојено 

упор (у зањиху); предњих и спојено 

склек, зањихом упор (поновити 2 до 

3 пута) 

За ученице /двовисински разбој, 

једна притка, вратило/: 

- лицем према н/п, залетом и 

суножним одскоком наскок упор 

предњи; премах одножно десном 

(левом) у упор јашући; прехват на 

в/п; премах одножно заножном до 

виса седећег, подметним опружањем 

или одривом од н/п предњих и 

спојено саскок у предњиху (уз 

помоћ) до става на тлу, леђима према 

в/п; 

- једна притка: залетом и суножним 

одскоком наскок упор предњи; 

премах одножно десном (левом) до 

упора јашућег, премах одножно 

заножном до упора стражњег; сасед 

са окретом за 90°. 

5. Вратило 

За ученике /доскочно и дохватно или 

дочелно вратило/: 

- /доскочно/: подметно 

успостављање њиха; њихање са 

повећавањем амплитуде и саскок у 

предњиху или зањиху уз помоћ; 

- /дохватно или дочелно/:ковртљај 

назад у упору. 

6. Греда  

За ученице /висока греда/: 

- залетом и суножним одскоком 

наскок у упор чучећи одножно; 

окрет за 900 до упора чучећег; 

усправ, одручити; кораци у успону 

докорацима; вага претклоном и 

заножењем, усклон; суножним 
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одскоком скок са померањем; окрет 

за 90° у успону; саскок пруженим 

телом или, за напреднији ниво - са 

предножним разножењем  

7. Коњ са хватаљкама 

За ученике:  

- из упора предњег коло предожно 

десном, коло предножно левом; 

- из упора стражњег коло одножно 

десном, коло одножно левом 

Школско такмичење (одељење, 

школа): актив наставника физичког 

васпитања бира справе на којима ће 

се ученици такмичити. 

За напредније ученике: састави из 

система школских спортских 

такмичења и учешће на вишим 

нивоима школских такмичења.  

Минимални образовни захтеви: 

За ученике: наставни садржаји из 

програма вежби на тлу, прескока, 

једне справе у упору и једне справе у 

вису; 

За ученице: наставни садржаји из 

програма вежби на тлу, прескока, 

греде и двовисинског разбоја. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• СПОРТСКА ИГРА (по избору) 

- Понављање и учвршћивање раније 

обучаваних елемената игре. 

- Даље проширивање и продубљавање 

техничко-тактичке припремљености 

ученика у складу са изборним 

програмом за дату игру. На основу 

претходних умења у техници и 

тактици наставник планира конкретне 

садржаје из спортске игре. 

 

• Актив наставника, према програму 

који сам доноси (из програма трећег 

разреда (програм по избору ученика) у 

складу са могућностима школе, 

организује наставу за коју ученици 

покажу посебно интересовање 

5 
• Спортска игра (по 

избору) 
10 

• СПОРТСКА ИГРА (по избору) 

- Понављање и учвршћивање раније 

обучаваних елемената игре. 

- Даље проширивање и продубљавање 

техничко-тактичке припремљености 

ученика у складу са изборним 

програмом за дату игру. На основу 

претходних умења у техници и 

тактици наставник планира конкретне 

садржаје из спортске игре. 

6 
Физичка активност у 

складу са 
6 

• Актив наставника, према програму 

који сам доноси (из програма трећег 
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Корелација са другим предметима  

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

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

предмета и професори физичког васпитања дефинишу могуће професионалне поремећаје, на основу чега се програмирају се посебни садржаји, којима се 

обезбеђује превенција.  

• Биологија, Физика, Екологија, Хемија, Ликовна култура, Музичка култура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

могућностима 

школе,а по избору 

ученика 

разреда (програм по избору ученика) у 

складу са могућностима школе, 

организује наставу за коју ученици 

покажу посебно интересовање 

Укупан број часова 64    
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Наставни предмет: МАТЕМАТИКА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 и 1/2013 - испр, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник.) 

Циљеви предмета:  

-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; 

-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. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. 

Експоненцијална и 

логаритамска 

функција 

14 

• Експоненцијална функција на скупу 

рационалних бројева 

• Општа експоненцијална функција 

• Експоненцијалне једначине 

• Дефиниција логаритма и особине 

•Појам инверзне функције, 

логаритамска функција 

• Једноставније логаритамске једначине 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

-усмену 

проверу знања 

-писмену 

провера знања 

-тестове знања 

 

• нацрта тачкасто график експоненцијалне функције 

читајући податке из табеле 

• наведе основне особине функције за различите 

упоредиве основе 

• реши једноставнију екпоненцијалну једначину 

• дефинише појам логаритма 

• нацрта тачкасто график логаритамске функције 

читајући податке из табеле 

• наведе основне особине логаритамске функције 

• реши једноставнију логаритамску једначину 

   • Пројекција вектора на осу. Мерење Вредновање • претвара угао изражен у радијанима у степене и 
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2. Тригонометријске 

функције 

14 угла. Радијан 

•Тригонометријске функције 

произвољног угла. Тригонометријски 

круг 

• Свођење тригонометријских функција 

произвољног угла на тригонометријске 

функције оштрог угла 

• Адиционе формуле 

•Тригонометријске функције 

двоструког угла 

• Графици основних тригонометријских 

функција 

• Графици функција ф(x)=асин(x)+б 

ф(x)=ацос (x)+б 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

-усмену 

проверу знања 

-писмену 

провера знања 

-тестове знања 

 

обрнуто 

• покаже вредности тригонометријских функција углова 

у тригонометријском кругу 

• примени основне тригонометријске идентичности на 

израчунавање осталих тригонометријских функцијеако је 

позната вредност једне тригонометријске функције 

• примени адиционе формуле и формуле за двоструки 

угао у једноставнијим задацима 

• нацрта графике основних тригонометријских функција 

3. 

 

Аналитичка 

геометрија у равни 
15 

• Системи линеарних једначина. Гаусов 

алгоритам 

• Декартов координатни систем у равни. 

Координате тачке и растојање између 

две тачке 

• Једначина праве у Декартовом 

правоуглом координатном систему. 

Општи и екплицитни облик једначине 

праве 

• Једначина праве одређена тачком и 

коефицијентом правца 

• Једначина праве одређена двема 

тачкама 

• Узајамни положај две праве 

• Нормални облик једначине праве и 

растојање тачке од праве 

• Круг 

• Узајамни положај праве и круга 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

-усмену 

проверу знања 

-писмену 

провера знања 

-тестове знања 

 

• 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 екплицитног 

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 

• примени услов паралелности две праве 

• израчуна растојање тачке од праве 

• преведе општи облик једначине круга у екплицитни 

• одреди положај круга у Декартовом координатном 

систему и полупречник круга 

4. Низови 6 

• Појам низа 

• Аритметички низ 

• Збир првих н чланова аритметичког 

низа 

• Геометријски низ 

• Збир првих н чланова геометријског 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

-усмену 

проверу знања 

• препозна низ и да га настави (једноставнији примери) 

• препозна аритметички низ, објасни шта су н и д и 

израчуна тражени члан низа 

• израчуна збир првих н чланова аритметичког низа 

• препозна геометријски низ, објасни шта су н и q и 

израчуна тражени члан низа 
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низа -писмену 

провера знања 

-тестове знања 

 

• израчуна збир првих н чланова геометријског низа 

5. 

Елементи 

финансијске 

математике 

7 

• Пропорције и процентни рачун 

• Прост каматни рачун (каматни рачун 

од сто, више сто и ниже сто) 

• Примена простог каматног рачуна 

(рад са меницама и са рачуном штедног 

улога, потрошачки кредити) 

• Појам сложеног каматног рачуна 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

-усмену 

проверу знања 

-писмену 

провера знања 

-тестове знања 

 

• 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 

6. 
Писмени задаци са 

исправкама 
8 

Писмени задаци  Исправак писменог 

задатка 

Индивидуални 

рад писмено 

 

Укупан број часова 64    
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Б. Обавезни стручни предмети ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР (Трећи разред) 

Наставни предмет: ЗАШТИТА  БИЉА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада  хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

 64   

Недељни фонд часова:  2   

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви предмета: 

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

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

- 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. 

Задаци: - Стицање практичних знања и вештина из заштите воћарских култура и винове лозе 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

Вредновање 

остварености исхода 

1. 

 

Заштита 

воћарских 

култура и 

винове лозе 

64 

Вежбе: 

• Визуелни преглед биљака и биљног материјала; 

• Узимање узорака болесних и оштећених биљака и корова, 

земљишта ради детаљног прегледа у лабораторији; 

• Упознавање са коришћењем лабораторијске опреме и прибора 

(микроскопа, бинокулара, хербаризовање биљног материјала, 

препаровање и чување узорака ради детаљне дијагнозе у 

лабораторији; 

• Непосредно упознавање пестицида (различитих препарата, 

припрема за примену, мешање са водом, пуњење уређаја за 

примену пестицида); 

• Упознавање са складиштењем и чувањем пестицида, руковањем и 

транспортом и чувањем пестицида пре њихове примене; 

• Упознавање са декларацијом и упутством за примену пестицида. 

• уочавање  обољења, оштећења и 

корове у воћњаку и винограду 

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. 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

-праћење 

остварености 

исхода; 

- тестове знања; 

- тестове 

практичних 

вештина; 

- дневнике вежби. 

 

Укупан број часова 64 Корелација са другим наставним предметима/модулима: Хемија, Биологија, Биљна производња 1, Биљна производња 2, 

Пољопривредна техника 
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Наставни предмет: Пољопривредна техника 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64 64   

Недељни фонд часова: 2 2   

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљ наставе предмета:  

- Упознавање конструкција пољопривредних машина;  

- Стицање знања о примени машина у пољопривредној производњи 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 агротехничких 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 коришћења пољопривредне технике. 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Вредновање 

остварености исхода 

1. 

 

 

Машине и 

опрема у 

воћарству и 

виноградарству 

52 

Теорија:  

• Машине и оруђа за припрему земљишта;  

• Машине и оруђа за обраду земљишта;  

• Машине за копање јама и садњу;  

• Машине за негу и заштиту засада;  

• Машине за расадничку производњу;  

• Опрема и машине за бербу воћа и грожђа;  

• Транспортна средства;  

• Опрема и уређаји за сушење воћа и грожђа;  

• Машине за класирање и паковање воћа;  

• 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 негу 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

-праћење 

остварености 

исхода; 

- тестове знања; 

- тестове практичних 

вештина; 

- дневнике вежби  
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• Објекти за складиштење воћа и грожђа.  и заштиту;  

• наведе поделу машина и опреме за бербу 

воћа и грожђа;  

• објасни принцип рада машина и опреме за 

бербу воћа и грожђа;  

• наведе и опише транспортна средстава у 

воћарству и виноградарству;  

• наведе и опише опрему и уређаје за сушење 

воћа и грожђа;  

• наведе и опише машине за класирање и 

паковање воћа;  

 

 
52 

 

Вежбе:  

• Конструкције машина за воћарство и 

виноградарство;  

• Одржавање машина у воћарству и 

виноградарству;  

• Подешавање машина у воћарству и 

виноградарству;  

• Агрегатирање прикључних машина;  

• Техничка документација;  

• Мере заштите на раду.  

• препозна различите конструкције машина и 

уочава специфичности;  

• визуелним прегледом провери исправност 

машина;  

• примени мере техничког одржавања;  

• прикопча машину за трактор;  

• обави неопходна подешавања;  

• изврши рад машинама према технолошком 

процесу;  

• користи упутство за руковање, подешавање и 

одржавање;  

• води евиденцију рада и одржавања;  

• примени мере заштите на раду.  

 

2. 

Уређаји и 

опрема за 

наводњавање 

12 

Теорија:  

• Подела система за наводњавање;  

• Технички опис и карактеристике уређаја за 

наводњавање;  

• Подешавање уређаја за наводњавање;  

• Агрегати за наводњавање (пумпе и мотори);  

• Одржавање уређаја и опреме за 

наводњавање.  

• наведе врсте уређаја за наводњавање;  

• опише поједине уређаје;  

• дефинише основне показатеље рада уређаја 

(капацитет, процес рада и економичност);  

• објасни принцип рада појединих уређаја;  

• објасни поступке одржавања уређаја и 

опреме за наводњавање.  

  

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

-праћење 

остварености 

исхода; 

- тестове знања; 

- тестове практичних 

вештина; 

- дневнике вежби 
 

 
12 

Вежбе:  

• Конструкције уређаја и опреме за 

наводњавање;  

• Одржавање уређаја и опреме за 

наводњавање;  

• Подешавање уређаја;  

• препозна различите конструкције уређаја за 

наводњавање и уочава њихове 

специфичности;  

• визуелним прегледом провери исправност 

уређаја и опреме;  

• обави мере техничког одржавања;  
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• Техничка документација;  

• Мере заштите на раду.  

• обави неопходна подешавања;  

• користи упутство за руковање, подешавање и 

одржавање;  

• води евиденцију рада и одржавања;  

• примењује мере заштите на раду.  

Укупан број часова 124    

*Корелација са другим наставним предметима/модулима:Педологија и агрохемија, Заштита биља,  Биљна производња, Наводњавање, Сточарска производња, 

Професионална пракса 
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Наставни предмет: БИЉНА ПРОИЗВОДЊА 2 

Подручје рада: Пољоприведа, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Пољоприведни техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

160 64 160 60 

Недељни фонд часова: 5 2 5  

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

 

Циљеви предмета: 

- Стицање знања о биолошким, агротехничким и другим знањима неопходним за укључивање у технолошке процесе воћарске и виноградарске производње; 

- Стицање знања о основним карактеристикама воћарске и виноградарске производње; 

- Стицање знања о агроеколошким условима гајења воћарских и виноградарских култура; 

- Стицање знања о морфологији воћарских и виноградарских култура; 

- Стицање знања о технологијама производње воћарских и виноградарских култура; 

- Оспособљавање за примену агротехничких мера у воћарству и виноградарству;. 

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

- Оспособљавање за самосталну примену воћарске технологије;  

- Оспособљавање за самосталну примену виноградарске технологије;  

- Оспособљавање за вођење евиденције о раду;  

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

- Оспособљавање за праћење и примењивање резултата нових научних достигнућа у воћарској и виноградарској производњи. 

Задаци: 

-  Оспособљавање ученика за производњу садног материјала у воћарству; 

-  Оспособљавање ученика на радовима при подизању воћних засада; 

-  Оспособљавање ученика за примену агротехничких и помотехничких мера; 

-  Оспособљавање ученика да распозна воћне врсте и сорте; 

-  Оспособљавање ученика за бербу воћа по врстама, 

- Оспособљавање ученика за производњу лозно-садног материјала; 

 - Оспособљавање ученика да учествује у подизању засада винове лозе, 

- Оспособљавање ученика за избор сорти винове лозе за подизање винограда;  

- Оспособљавање ученика за примену ампелотехничких и агротехниких мера неге винове лозе; 

- Оспособљавање ученика за препознавање сорти винове лозе; 
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 - Оспособљавање ученика за бербу, класирање и паковање грожђа. 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

Вредновање 

остварености 

исхода 

1. 

 

Воћни расадник 

и подизање 

засада 

95 

Теорија(33 часа): 

• Значај воћарства у свету и код нас; 

• Морфолошко-биолошке особине воћака; 

• Воћни расадник; 

• Закон о семену и садном материјалу; 

• Размножавање и умножавање воћака; 

• Подлоге у воћарству; 

• Калемљење; 

• Нега калемова; 

• Складиштење воћнихсадница; 

• Организација земљишне територије; 

• Садња воћака; 

• Нега младог засада; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• дефинише предмет изучавања 

воћарства;  

• дефинише историјски и економски 

значај воћака;  

• опише биолошко-морфолошке 

особености воћака и њихов значај у 

гајењу;  

• опише генеративне и вегетативне 

органе воћака;  

• дефинише појам воћног расадника; 

• објасни поступак заснивања 

воћњака по закону;  

• наведе и опише делове воћног 

расадника;  

• објасни начине размножавања 

иумножавања;  

• опише добијање генеративних и 

вегетативних подлога и 

калемгранчица;  

• наведе генеративне и вегетативне 

подлоге по воћним врстама;  

• наведе потребан алат и прибор и 

материјал за калемљење;  

• наведе и опише начине калемљења;  

• објасни негу калемова, садног 

материјала, од калемљења до вађења, 

класирања, паковања и чувања 

садница;  

• опише вођење књига по законским 

актима и прописима у производњи 

садног материјала; 

• препозна локације за подизање 

воћњака у зависности од 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

-праћење 

остварености 

исхода; 

-тестове 

знања; 

-праћење 

практичног 

рада; 

-  тестове 

практичних 

вештина; 

- дневник 

практичног 

рада. 
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Вежбе (11 часова): 

• Размножавање и умножавање воћака; 

• Подлоге у воћарству; 

• Прибор и материјал за калемљење; 

• Технике калемљења; 

• Норме квалитета садног материјала; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практична (33 часа) и настава у блоку (18 часова): 

• Примена законских прописа заштите на раду; 

• Размножавање и умножавање воћака; 

• Подлоге калем гранчице у воћарству; 

• Калемљење; 

агроеколошких услова;  

• објасни припреме радове за 

подизање засада (у зависности од 

стања земљишне територије 

предвиђене за подизање воћњака); 

• објасни размеравање и обележавање 

садног места; 

• опише припрему саднице за садњу, 

поступак са истом до садње и 

технику садње;  

• наведе мере неге младог засада; 

 

• заснива расадник по закону; 

• води књиге у расадничкој 

производњи и промету садног 

материјала;  

• одабира семе за производњу 

генеративних подлога; 

• испитује клијавост семена; 

• припреми подлоге и калем гранчице 

за калемљење; 

• припреми прибор и материјал за 

калемљење; 

• прави рез на подлози и калем 

гранчици; 

• спаја подлогу и калем гранчицу и 

везује спојно место; 

• одређује квалитет воћних садница; 

• чита елаборат за подизање воћњака; 

• размери и обележи садна места; 

• израчуна број садница;  

• припреми саднице за садњу; 

 

 

• користи заштитну опрему при раду; 

• спроводи мере заштите животне 

средине; 

• води дневник рада; 

• дезинфикује и одржава хигијену у 
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• Нега калемова; 

• Примена законских прописа заштите на раду; 

• Организација воћног расадника; 

• Радови у матичњаку вегетативних и генеративних подлога; 

• Организација земљишне; територије за подизање воћњака; 

• Садња воћака; 

• Нега младог засада воћа 

- одржавање земљишта 

- ђубрење 

- наводњавање 

- заштита воћака од абиотичких чинилаца. 

 

објектима економског дворишта; 

• обавља радове у семеништу и 

растилу; 

• обавља радове у матичњаку 

вегетативних подлога; 

• обавља радове у матичњаку гајених 

сорти; 

• калеми; 

• проверава пријем калема;  

• негује садница у растилу; 

• обавља вађење, класирање, 

паковање; 

• етикетира, пломбира и складишти 

воћне саднице; 

• припреми земљиште за подизање 

засада;  

• размерава и обележава садна места;  

• припреми саднице за садњу и сади; 

• изводи резидбу након садње; 

• поставља наслоне у воћњаку;  

• одржава земљиште у воћњаку; 

• ђубри воћњак; 

• наводњава воћњак; 

• примењује мере заштите од 

абиотичких. 

 

2 

Помологија са 

технологијом  

производње 

воћака 

165 

 

 

 

Теорија (63 часа): 

• Класификација воћака по врстама; 

• Морфолошко-биолошке особине: јабучастог воћа (јабука, крушка, 

дуња, мушмула), коштичавог воћа (шљива, бресква, кајсија, вишња, 

трешња, марела), јагодастог воћа (јагода, малина, купина, рибизла, 

боровница, огрозд, јоста, актинидија), језграстог воћа (орах, лешник, 

бадем, кестен), медитеранско-јужног воћа (лимун, наранџа, 

грејфрут, мандарина, маслина, смоква); 

• Класификација сорти воћака по врстама;  

• Подизање засада воћака по врстама; 

• наведе значај помологије; 

• наведе класификације воћа;  

• наведе воћне врсте према 

помолошким особинама;  

• опише генеративне и вегетативне 

органе воћака;  

• објасни животни и годишњи циклус 

развоја код воћака;  

• наведе помолошке карактеристике 

плодова за детерминизацију сорти 

воћака по врсти;  

• опише најзначајније сорте по 

воћним врстама; 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

-праћење 

остварености 

исхода; 

-тестове 

знања; 

-праћење 

практичног 

рада; 

-  тестове 
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• Помотехника воћака по врстама; 

• Одржавање земљишта у засаду воћака по 

врстама; 

• Ђубрење засада воћака по врстама; 

• Наводњавање засада воћака по врстама; 

• Берба воћака по врстама; 

• Складишта; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вежбе (21 час): 

• Берба воћа по врстама; 

• Чување стоних плодова по врстама; 

 

 

• наведе специфичности припреме 

земљишта за подизање засада воћака 

по врстама; 

• опише размак и распоред садње у 

односу на узгојне системе и односе 

опрашивања и оплодње воћака по 

врстама; 

• објасни савремене системе гајења и 

узгојне облике круна код воћака по 

врстама; 

• објасни специфичности резидбе у 

периоду родности воћака по врстама; 

• опише начине одржавања 

земљишта у засадима воћака по 

врстама; 

• опише мере заштите од абиотичких 

фактора;  

• објасни потребе за хранлиивим 

елементима у зависности од 

плодности земљишта и планираних 

приноса воћака по врстама; 

• објасни потребе воћака за водом по 

врстама; 

• опише начине одређивања зрелости 

плодова воћака по врстама;  

• наведе потребна средства, прибор и 

амбалажу за бербу воћака по 

врстама; 

• објасни технику бербе воћака по 

врстама; 

• опише класирање, паковање, 

транспорт и складиштење плодова; 

• објасни органску производњу воћа; 

 

• препозна водеће сорте по врстама;  

• разликује родне и неродне гране и 

гранчица код различитих воћних 

врста;  

• одређује момент бербе воћака по 

практичних 

вештина; 

- дневник 

практичног 

рада. 
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Практична настава (63 часа) и настава у блоку (18 часова): 

• Помотехника воћака по врстама; 

• Одржавање земљишта у засаду воћака по врстама; 

• Ђубрење засада воћака по врстама; 

• Наводњавање засада воћака по врстама; 

• Берба воћака по врстама; 

• Органска производња воћа. 

врстама; 

 

• користи заштитну опрему при раду; 

• спроводи мере заштите животне 

средине; 

• формира узгојне облике воћних 

врста; 

• одржава узгојне облике круне код 

различитих воћних врста;  

• реже на зрело и зелено различите 

воћне врсте;  

• одржава земљиште у воћњаку;  

• ђубри воћњак; 

• наводњава воћњак;  

• одржава и користи потребни алат за 

резидбу;  

• припрема амбалажу, помоћне 

објекате и транспортна средстава;  

• бере, класира, пакује, транспортује 

и складишти воћне плодове; 

• примењује принципе органске 

производње воћа. 

 

3. 

Лозни расадник 

и подизање 

винограда 

92 

Теорија (32 часа): 

• Значај виноградарства са морфолошко-биолошким особинама 

винове лозе; 

• Размножавање винове лозе и лозни расадник; 

• Закон о семену и садном материјалу; 

• Агроеколошки услови гајења винове лозе; 

• Рејонизација; 

• Технологија подизањавинограда; 

• Садња винограда;  

• Нега младог засада; 

 

 

 

 

 

 

• дефинише предмет изучавања 

виноградарства;  

• опише годишњи циклус развоја 

винове лозе; 

• опише генеративне и вегетативне 

органе винове лозе; 

• објасни начине размножавања 

винове лозе; 

• објасни законске одредбе за 

заснивање расадника;  

• дефинише појам лозног расадника; 

• наведе делове лозног расадника; 

• наведе врсте лозних подлога; 

• опише производњу подлога и 

вијока; 

• објасни начине и време калемљења; 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

-праћење 

остварености 

исхода; 

-тестове 

знања; 

-праћење 

практичног 

рада; 

-  тестове 

практичних 

вештина; 

- дневник 
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Вежбе (16 часова): 

• Размножавање винове лозе и лозни расадник; 

• Садња винове лозе; 

 

• наведе потребан алат и прибор за 

калемљење; 

• објасни негу калемова, садног 

материјала, од калемљења до вађења, 

класирања, паковања и чувања;  

• наведе еколошке чиниоце гајења 

винове лозе; 

• објасни значај абиотских чинилаца 

гајења винове лозе; 

• наведе рејоне, подрејоне и 

виногорја; 

• објасни системе гајења винове лозе 

и пројектовање винограда; 

• наведе редослед радова на 

припреми земљишта за заснивања 

винограда; 

• објасни размеравање и обележавање 

места за садњу;  

• објасни припрему калема за садњу и 

технику садње садње; 

• наведе врсте наслона и објасни 

технику постављање наслона за 

винову лозу;  

• опише радове у прве три године 

неге винограда; 

• објасни агротехничке и 

ампелотехничке мере од садње до 

плодоношења; 

• наведе начине наводњавања младог 

винограда;  

• опише абиотичке чиниоце који 

наносе штете младом винограду;  

 

• води књиге у расадничкој 

производњи и промету садног 

материјала;  

• припрема подлоге и вијоке за 

калемљење; 

• припрема прибор и материјал за 

практичног 

рада. 
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Практична настава (32 часа) и настава у блоку (12 часова): 

• Организација лозног расадника; 

• Калемљење винове лозе; 

• Подизање засада винове лозе; 

• Агротехничке и ампелотехиничке мере 

калемљење; 

• припрема стратификалу; 

• прави рез на подлози и вијоци, спаја 

подлогу и вијоку и парафинише; 

• одређује квалитет калема; 

• чита пројекат подизања винограда; 

• размерава и обележава места за 

садњу;  

• израчуна број калемова за садњу; 

• припрема калемове за садњу; 

 

• користи заштитну опрему при раду; 

• спроводи мере заштите животне 

средине; 

• изводи радове на објектима 

економског дворишта лозног 

расадника; 

• припрема земљиште за подизање 

лозног расадника; 

• ради у сортиментском винограду; 

• ради у матичњаку вегетативних 

лозних подлога; 

• организује припрему и припрема 

подлогу и вијоку за калемљење; 

• одржава и користи прибор и алат за 

калемљење; 

• калеми; 

• негује калемове од калемљења до 

вађења; 

• вади, класира, пакује, декларише и 

чува калемове; 

• води књиге расадничке производње; 

• припрема земљиште за подизање 

винограда; 

• размерава и обележава места за 

садњу; 

• припрема калем за садњу и сади 

винову лозу; 

• поставља наслоне у винограду; 
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• обавља агротехничке и 

ампелотехничке мере од садње до 

плодоношења. 

 

4. 

Ампелографија 

са технологијом 

производње 

грожђа 

92 

Теорија (32 часа): 

• Увод у ампелографију и ампелографске карактеристике винове 

лозе; 

• Сорте винове лозе; 

• Ампелотехника гајења винове лозе: 

- формирање узгојних облика  

- резидба винограда у роду 

• Агротехника гајења винове лозе са борбом против абиотичких 

чинилаца у гајењу винове лозе; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• дефинише значај ампелографије у 

производњи грожђа; 

• дефинише класификацију винове 

лозе; 

• наведе сорте према употребној 

вредности (стоне, винске, за 

сушење); 

• дефинише циљеве и принципе 

резидбе; 

• објасни основне системе узгојних 

облика винове лозе; 

• објасни начине формирањаузгојних 

облика; 

• објасни основне карактеристике 

резидбе винове лозе у циљу 

регулисања родности и бујности; 

• објасни начине резидбе винове 

лозе; 

• наведе и објасни технолошке 

операције зелене резидбе; 

• наведе и објасни ампелотехничке 

мере неге у циљу добијања 

квалитетног стоног и винског 

грожђа; 

• опише реконструкцију чокота 

винове лозе; 

• објасни бербу, класирање, паковање 

и транспорт грожђа; 

• наведе агротехничке мере неге 

винове лозе; 

• опише утицај агротехнике на 

квалитет и принос грожђа; 

• објасни начине одржавања  

земљишта у савременим 

виноградима; 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

-праћење 

остварености 

исхода; 

-тестове 

знања; 

-праћење 

практичног 

рада; 

-  тестове 

практичних 

вештина; 

- дневник 

практичног 

рада. 

 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 723 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вежбе (16 часова): 

• Распознавање сорти винове лозе; 

• Берба грожђа; 

 

 

 

 

 

 

 

Практична настава (32 часа) и настава у блоку (12 часова): 

• Ампелографија; 

• Ампелотехника;  

• Агротехника. 

• објасни начин и време ђубрења 

винове лозе; 

• објасни потребе винове лозе за 

водом; 

• наведе савремене начине 

наводњавања винове лозе; 

• објасни абиотичке чиниоце који 

наносе штете на виновој лози; 

• објасни органску производњу 

грожђа; 

 

• препозна винске сорте грожђа; 

• препозна стоне сорте грожђа; 

• препозна сорте за сушење; 

• одреди време бербе винског грожђа; 

• одреди време бербе стоног грожђа; 

• користи заштитну опрему при раду; 

• спроводи мере заштите животне 

средине; 

 

• користи заштитну опрему при раду; 

• спроводи мере заштите животне 

средине; 

• припреми алат, амбалажу за бербу и 

помоћне објекте;  

• бербе, класира, пакује и 

транспортује грожђе;  

• обавља резидбу;  

• одржава прибор и алат за резидбу;  

• формира основне системе узгојних 

облика винове лозе;  

• реже на зрело;  

• реже на зелено;  

• обнавља родне чворове икракове 

стабла;  

• одржава земљиште винограда у 

роду;  

• ђубри виноград у роду;  

• користи системе за наводњавање у 
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винограду; 

• примењује принципе органске 

производње грожђа. 

Укупан број часова 444    

*Корелација са другим наставним предметима/модулима:Наводњавање, Пољопривредна техника, Заштита биља, Агрохемија са педологијом, , Професионална 

пракса 
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Наставни предмет: НАВОДЊАВАЊЕ 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви предмета: 

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

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

-  Упознавање са различитим начинима наводњавања; 

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

-  Стицање знања о заливним режимима појединих пољопривредних култура; 

Задаци: 

Упознавање свих појава и процеса који се дешавају у природи а везани су за воду; схватање ученика о повезаности агротехничких мера и стања влажности неке 

површине; оспособљеност ученика да теоријско знање примене на школском имању и споственим поседима(домаћинствима) и могућност да даље усавршавају 

знања везана за област наводњавања. 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

Вредновање остварености 

исхода 

 

1. 
Биљка и вода 24 

• Значај наводњавања; 

• Воде у природи; 

• Воде за наводњавање; 

• Физичке особине земљишта; 

• Категорије воде у земљишту; 

• Водне константе земљишта; 

• Инфилтрација и филтрација; 

• Коренов систем и његово простирање; 

• Начини снабдевања биљака водом; 

• Транспирација;  

• Критичан период биљке за водом; 

• Земљишна и ваздушна суша и мере 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 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

-праћење остварености 

исхода; 

-тестове знања 
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система и 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 

• Одређивање момента заливања и обрачун заливне 

норме; 

• Начини наводњавања; 

• Наводњавање стрних и просоликих жита; 

• Наводњавање биљака за техничку прераду; 

• Наводњавање биљака за сточну храну; 

• Наводњавање повртарских култура. 

• 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, 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

-праћење остварености 

исхода; 

-тестове знања 
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• наведе број заливања и 

дефинише заливну норму за 

повртарске културе. 

Укупан број часова 64    

*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Пољопривредна техника, Биљна производња 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 728 
 

Наставни предмет: ПРОФЕСИОНАЛНА  ПРАКСА 

Подручје рада: Пољоприведа, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Пољоприведни техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

    

Недељни фонд часова:     

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви предмета: 

- Оспособљавање за примену агротехничких мера у воћарству и виноградарству; 

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

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

- Оспособљавање за праћење и примењивање резултата нових научних достигнућа у воћарској и виноградарској производњи. 

Задаци: 

- Да се ученици оспообе за самосталан рад при примени основних агротехничких мера у воћарсој и виноградарској производњи 

- Да се ученици оспособе за радну и професионалну одговоеност, прецизност и сигурност при раду 

- Да примене основне мере неге у органској производњи 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Вредновање 

остварености 

исхода 

1. 

 

Биљна 

производња 2 

 

 

90 

Практична настава: 

• Стандарди пољопривредне производње; 

• Ђубрива и ђубрење; 

• Мере неге; 

• Органска производња; 

• Огледи; 

• Начини обраде земљишта; 

• Наводњавање у пољопривреди; 

• Машине и оруђа. 

• 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; 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

- овладавање 

практичним 

вештинама; 

- оцењивање 

дневнике 

практичног 

рада. 
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• 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 

производњи (ГАП). 

 

Укупан број часова 90    

*Корелацијасадругим наставним предметима/модулима:Наводњавање, Пољопривредна техника, Заштита биља, Педологија и агрохемија, Биљна производња 1, 

Биљна производња 2 
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В. Изборни предмети ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР (Трећи разред) 

Наставни предмет: ВЕРСКА НАСТАВА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Пољоприведни техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

37     

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње школе  ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 6/2003, 23/2004, 9/2005 и 11/2016) 

ЦИЉЕВИ верске наставе, као изборног предмета, у оквиру средњошколског образовања и васпитања јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство 

традиционалних цркава и верских заједница које живе и делају на нашем животном простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот и 

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. Притом упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене, историјски дате цркве или верске заједнице треба да се 

остварује у отвореном и толерантном дијалогу, уз уважавање других религијских искустава и философских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних 

искустава и достигнућа човечанства. 

ЗАДАЦИ верске наставе су 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; 

- буди потреба и 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; 

- развија и негује 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 своје властите личности и ка 

остваривању сусрета са светом, са природом и, пре и после свега, са Богом; 

- изграђује способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског стваралаштва у науци и другим 

областима; 

- изграђује свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и 

природи. 

ЦИЉ наставе православног катихизиса (веронауке) у средњем образовању и васпитању јесте да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући 

две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки (будући) живот (димензију идеалног). То значи да ученици систематски 

упознају православну веру у њеној доктинарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се излагање хришћанског виђења живота и 

постојања света обавља у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којима се настоји показати да хришћанско виђење 

(литургијско, као и подвижничко искуство Православне Цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и верско 

образовање. Све ово спроводи се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и на делатном плану, уз настојање да се доктринарне поставке спроведу 

у свим сегментима живота (однос са Богом, са светом, са другим људима и са собом). 
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ЗАДАЦИ у настави православног катихизиса (веронауке) су да код ученика: 

- развије отвореност и однос према Богу као Другој и другачијој Личности у односу на нас, као и отвореност и однос према другом човеку као икони Божјој, 

личности, такође, другачијој у односу на нас, те да се између ове две релације оствари узајамно зависна веза (свест о заједници); 

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

односу са природом која нас окружује и друго, као и за одговарање на питања у светлу православне хришћанске вере и искуства Цркве; 

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

областима стваралаштва (при чему се остварује комплементарност са другим наукама); 

- помогне у одговорном обликовању заједничког живота са другим, у изналажењу равнотеже између властите личности и заједнице, у остварењу сусрета са светом 

(са људима различитих култура, религија и погледа на свет, са друштвом, са природом) и са Богом; најзад, 

- изгради уверење да је свет и све што је у њему, створен за вечност, да су сви створени да буду причасници вечног живота, те да се из те перспективе код ученика 

развије способност разумевања, преиспитивања и вредновања сопственог односа према другом човеку као непоновљивом бићу и према творевини Божјој и 

изгради спремност на покајање. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

1. 

УВОД 

1. Понављање кључних 

појмова обрађених у 

другом разреду средње 

школе  

2 

• Специфичности наставе Православног 

катихизиса у средњој школи и 

гимназијама; 

• Рекапитулација обрађених садржаја о 

стварању света и човека, прародитељском 

греху и историји спасења.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• 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.  

2. 

ХРИСТОСИСТИНИТИ 

БОГ И ИСТИНИТИ 

ЧОВЕК  

2. Господ Исус Христос: 

Нови Адам, Месија и 

Емануил 

3. Исус Христос - 

Оваплоћени Логос Божји 

4. Христос истинити Бог и 

истинити Човек 

5. Теологија иконе 

(систематизација теме)  

4 

• Господ Исус Христос: Нови Адам, Месија 

и Емануил; 

• Исус Христос - Оваплоћени Логос Божји; 

• Христос истинити Бог и истинити Човек.  
Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи ће разуме значење израза 

Нови Адам, Месија и Емануил, 

Логос; 

• моћи да изложи зашто је Исус 

Христос као посредник између 

Бога и човека једини Спаситељ 

света; 

• моћи да у прологу Јеванђеља по 

Јовану укаже на места у којима се 

говори о Богу као Логосу; 

• моћи у основним цртама да опише 

зашто је могуће да се у 

новозаветној Цркви представља 

Бог; 
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• моћи да наведе основне разлике 

између слике и иконе.  

3. 

ПРИБЛИЖИЛО СЕ 

ЦАРСТВО БОЖЈЕ... 

6. Почетак Христове 

проповеди 

7. Блаженства 

8. Беседа на гори 

9. Параболе о Царству 

Божјем 

10. Царство Божје - циљ 

Христове проповеди 

(систематизација теме) 

5 

• Христова проповед; 

• Беседа на гори; 

• Параболе о Царству Божјем; 

• Царство Божје - циљ Христове 

проповеди.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да закључи да је Царство 

Божје заједница са Христом; 

• моћи да увиде актуелност 

Христове проповеди; 

• знати да је Христова делатност и 

проповед позив свима у Царство 

Божје; 

• моћи да увиде како поуке из 

Христове проповеди могу да 

примене на сопствени живот.  

4. 

ГДЕ ЈЕ ХРИСТОС ТУ ЈЕ 

И ЦАРСТВО БОЖЈЕ  

11. Где је Христос ту је и 

Царство Божје 

12. Преображење Христово 

и објава Његовог страдања 

13. Лазарево Васкрсење и 

Улазак Христов у 

Јерусалим 

14. Тајна Вечера слика 

Царства Божјег 

15. Христос Нова Пасха 

16. Вазнесење и Други 

Долазак Христов 

17. Свети Дух Утешитељ - 

Дух заједнице и Цар 

Небески (систематизација 

теме)  

7 

• Где је Христос ту је и Царство Божје; 

• Преображење Христово и објава Његовог 

страдања; 

• Лазарево Васкрсење и Улазак Христов у 

Јерусалим; 

• Тајна Вечера 

• Христос Нова Пасха; 

• Свети Дух Утешитељ - Дух заједнице и 

Цар Небески.  
Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да повеже догађај 

Преображења са литургијском 

песмом "Видјехом свјет истиниј..."; 

• моћи да разуме да је свака 

заједничка трпеза израз 

заједништва; 

• моћи да разуме да Христос 

Тајном Вечером установљује начин 

на који ће остваривати заједницу са 

својим ученицима у све дане до 

свршетка века; 

• моћи да разуме да сва радост 

хришћанске вере извире из свести о 

победи над смрћу и Христовом 

сталном присуству; 

• моћи да, причешћујући се, 

доживљава себе као учесника Тајне 

Вечере; 

• моћи да у основим цртама изложи 

смисао Христовог страдања и 

смрти; 

• моћи да објасни да се Христос 

вазноси на небо да би узнео људску 

природу Оцу; 
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• моћи да разуме да се Христос 

вазноси на небо да би наша вера у 

Христа била слободна (а не 

изнуђена); 

• знати да је општење са Христом и 

данас могуће у заједници Духа 

Светога - у Цркви  

5. 

МОЈ ЖИВОТ У ХРИСТУ  

18. Покајање и праштање 

19. Труд и ревност 

20. Вера и формализам у 

вери 

21. Света Литургија - 

пројава Царства Небеског 

(систематизација теме)  

4 

• Покајање и праштање; 

• Труд и ревност; 

• Вера и формализам у вери; 

• Света Литургија - пројава Царства 

Небеског.  
Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да разуме да покајање 

(преумљење) значи постављање 

Царства Божјег за приоритет 

живота; 

• моћи да разуме да покајање 

подстиче човека да тражи Царство 

Божје; 

• знати да истински однос са Богом 

не сме бити формалистички; 

• бити свестан значаја испуњавања 

Христових заповести у свом 

животу; 

• схватити да се учешћем на 

Литургији учествује у Царству 

Божјем.  

6. 

СВЕТОТАЈИНСКИ 

ЖИВОТ ЦРКВЕ  

22. Крштење и 

Миропомазање 

23. Покајање и исповест 

24. Свештенство 

25. Света Литургија - 

Светајна Цркве  

4 

• Крштење и Миропомазање; 

• Покајање и исповест; 

• Свештенство; 

• Света Литургија - светајна Цркве.  
Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи на основном нивоу да 

тумачи новозаветна сведочанства о 

значају Крштења; 

• моћи да схвати да је Крштење 

прихватање позива на светост; 

• моћи да објасни да 

Миропомазање значи примање 

дарова Светог Духа за служење у 

Цркви; 

• моћи да схвати да су исповест и 

покајање повратак у наручје Очево 

и заједницу Цркве; 

• знати да су службе у Цркви 

дарови Духа Светога; 

• моћи да међусобно разликује 

различите службе у Цркви 
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Корелација с другим предметима / модулима: Српски језик и књижевност ,Грађанско васпитање, Историја, Екологија,  Географија, Филозофија , Психологија,  

Социологија,  Ликовна култура,  Музичка култура 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(епископ, свештеник, ђакон, лаик) и 

увиди њихову повезаност; 

• бити свестан да све Тајне свој 

смисао добијају у Литургији.  

   

7. 

НОВОЗАВЕТНА 

РИЗНИЦА  

26. Анафора светог 

Василија Великог 

27. Литургијски контекст 

молитве Оче наш 

28. "Ако једном од ових 

малих учинисте, мени 

учинисте..." 

29. Христов однос према 

потребитима 

30. Сви сте једно у Христу  

5 

• Анафора светог Василија Великог; 

• Литургијски контекст молитве Оче наш; 

• Ако једном од ових малих учинисте, мени 

учинисте...; 

• Христов однос према потребитима; 

• Сви сте једно у Христу...  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да препозна догађаје из 

историје спасења у Анафори 

Василија Великог; 

• моћи да тумачи молитву Оче наш 

као литургијску молитву; 

• моћи да разуме да братска 

хришћанска љубав своје порекло 

има у примеру Христове љубави; 

• бити свестан да хришћанско 

братољубље превазилази крвно и 

национално порекло; 

• моћи да уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса 3. 

разреда средње школе.  

* Укупан број часова Остали број часова предвиђен је за друге типове часа. 
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Наставни предмет: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране; хемија и неметали 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Пољоприведни техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

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 и 1/2013 - испр, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник.) 

Циљ наставе предмета: 

- Подстицање ученика на међусобно упознавање; 

- Подстицање ученика да сагледају међусобне сличности и разлике и уваже их; 

- Оспособљавање ученика за комуникацију у групи. 

Задаци да ученик 

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, дискриминација, нетолеранцију по различитим основама; шрепозна последице постојања нетолеранције, 

дискриминације, стереотипа, предрасуда; оскаже, образложи и брани мишљење аргументима;активно слуша, дебатује и дискутује на неугрожавајући начин, 

уважавајући мишљење других; објасни разлику између дијалога и дебате; објасни разлоге и начине настанка гласина у свакодневној комуникацији и објасни 

последице које изазивају гласине; ради у групи/тиму; препозна предности групног/тимског рада: учествује у доношењу групних одлука; разликује могуће облике 

учешћа младих; објасни потребу, важност партиципације младих; објасни степене и облике учешћа младих у свакодневном животу; објасни разлоге, ток и 

последице сукоб;  објасни ефекте конфликта на ток комуникације; уочи факторе који одређују понашање у ситуацијама конфликта; анализира сукоб из 

различитих улова, (препознаје потребе и страхове актера сукоба) и налази конструктивна решења прихватљива за обе стране у сукобу; образложи предности 

конструктивног начине решавања сукоба; објасни значај посредовања у сукобу; препозна и објасни врсте насиља; детектује, анализира узроке насиља (у својој 

средини, међу вршњацима, школи); детектује, анализира могуће начине реаговања појединца у ситуацијама вршњачког насиља , из позиције жртве насиља и из 

позиције посматрача; прихвати одговорност за сопствено понашање 

 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

 часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. 
Демократија и 

политика 
5 

• Користи прилоге и радне 

материјале који се налазе у 

приручнику и осмишљени су за 

сваку радионицу 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Објасни појмове демократија, политика, власт, 

грађански живот 

• Објасни (разлике демократског од недемократског 

начина одлучивања 

• Објасни разлике непосредне од посредне демократије 

• Анализира различите начине ограничавања власти 

• Разликује надлежности законодавне, извршне и 

судске власти 
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2. 

Грађанин и 

друштво 
8 

• Користи прилоге и радне 

материјале који се налазе у 

приручнику и осмишљени су за 

сваку радионицу 

 

 

 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење 

остварености исхода 

- тестове практичних 

вештина 

• 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 и политичи систем (различите форме 

грађанског удруживања, различите форме грађанских 

иницијатива и акција) 

• Детектује и анализира факторе који/ ометају/ 

подстичу демократски развој друштва 

3 

Грађанска и 

политичка права 

и право на 

грађанску 

иницијативу 

8 

• Користи прилоге и радне 

материјале који се налазе у 

приручнику и осмишљени су за 

сваку радионицу 

• Организује симулацију рада 

Скупштине у процесу доношења 

одлуке на основу процедура које 

постоје у Скупштини 

• Упознавања са радом локалних 

удружења грађана и њиховим 

програмима рада 

• Објасни појам људских права 

• Наведе врсте људских права и објасни њихов садржај 

• Детектују примере поштовања/кршења људских 

права у актуелним медијима 

• Објасни улогу појединца у заштити и остваривању 

људских права 

• Објасни појам грађанска иницијатива 

• Наведе надлежности општине и послове којима се 

бави 

• Разликује формалну од неформалне иницијативе 

• Објасни форму и садржај формалног предлога 

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. 

4 
Планирање 

конкретне акције 
11 

• Користи прилоге и радне 

материјале који се налазе у 

приручнику и осмишљени су за 

сваку радионицу 

• Идентификује проблеме у својој локалној заједници 

• Анализира изабране проблеме, изучава их 

• Предлаже активности и дискутује о њима са осталим 

члановима тима 
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• Израђује пројектни плана за 

изабрани проблем, користећи 

понуђену структуру и кораке 

• Сарађује са члановима тима и учествује у доношењу 

одлука 

• Формулише циљеве и кораке акције 

• Иницира активности, прати их и оцењује их 

• Представи, путем јавне презентацију, нацрт акције и 

резултате акције. 

Укупан број часова         32    

 

*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Српски језик и књижевност, Социологија са правима грађана, Историја 
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Г. Изборни стручни предмети: ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР (Трећи разред) 

 

Наставни предмет: Органска производња у воћарству и виноградарству 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи  

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теорија Вежбе Практична настава Настава у блоку 

40 24   

Недељни фонд часова:     

Наставни план и програм објављен је: Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада пољопривреда, 

производња и прерада хране (,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр 6/2012, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и.5/2017) 

Циљеви предмета: 

- Стицање знања о значају и биолошким оеновама органске пољопрмвреде: 

- Стицање знањао  карактериетикама органске воћарско - виноградарске производње; 

- Стицање знања о управљању органском пронзводњом у воћарству и виноградарству; 

- Стицање знања о примени агротехничких мера у органској воћарско - виноградарској пронзводњи; 

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

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Вредновање 

остварености исхода 

1. 

Основи 

органске 

пољопривреде 

6 

- Развој одрживих система 

пољопривреде; 

- Основе добре пољопривредле праксе 

(,.ГЛОБАЛ-ГАП“);  

- Основе интегралне производње;  

- Основе и значај органске 

пољапривреде; 

- Оеновне дефиниције маркетинга као 

процеса. 

- опише разлику између традиционалне,  конвеционалне и 

одрживе пољопривреде; 

-дефинише и објасни принципе добре пољопривредне 

праксе и интегралне  производње;  

-дефинише и наброји основне циљеве органске 

пољопривреде;  

-дефинише активности које су обухваћене маркетингом. 

Вредновање 

оствареностл исхода 

вршити кроз: 

•праћење ocтвареносзи 

исхода 

•тестове знања 

 

2. 

Биолошке 

основе 

органске 

пољопривреде 

8 

-Кружење биогених елемената;  

-Биолошки циклусн биљака;  

-Плодоред у органској производњи; 

-Обрада земљишта у органској 

производњи; 

-Исхрана биљака у органској 

производњи; 

-Здруживање усева у органској 

- објаени значај кружења биогеннх елемелата: 

- наброји факторе неопходне за стварање органске 

матернјеу агроекосистешша 

 - дефинише плодоред и наброји најзначајније функције 

плодореда у органској производњи;  

- објасни обраду земљипгга у органској производњи; 

- објасни исхрану биљака у органској пропзводњи; 

- користи правилник н примењује Закон о органској 

Вредновање 

оствареностл исхода 

вршити кроз: 

•праћење ocтвареносзи 

исхода 

•тестове знања 
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производњи; 

Изводи из Правилника о органској  

производњи. 

пољопривреди 

3. 

Заједничке 

карактеристике 

воћарско – 

виноградарске 

производње 

20 

- Основни принципи воћарства и 

виноградарства 

-Органска производња воћарско- 

виноградарских биљака 

- Управљање органском производњом 

у воћарству и виноградарству 

     -избор предусева 

     -избор сорте-хибрида 

     -системи обраде земљишта 

     -системи ђубрења 

    - производња садног материјала 

    -садња 

    - мере неге 

    -берба 

-наброји основне принципе воћарства и виноградарства; 

-опише разлику између воћарске и виноградарске 

конвеционалне и органске производње; 

-објасни плодоред у органској воћарско и виноградарској 

производњи; 

-објасни избор воћних врста и сорти у воћарско  

виноградарској производњи; 

- објасни и изабере одговарајуће сстеме обраде и ђубрења 

у органској  воћарско  виноградарској производњи; 

-објасни производњу воћног и лозног садног материјала 

за органску производњу; 

-објасни принципе садње; 

• опише мсре нсге у органској воћарско-виноградарској 

пронзводњи; 

• утврди моменат бербе воћа и грожђа 

Вредновање 

оствареностл исхода 

вршити кроз: 

•праћење ocтвареносзи 

исхода 

•тестове знања 

 

4. 

Воћарско – 

виноградарске 

културе у 

органској 

производњи 

6 

-Јабучасте воћне врсте у органској 

производњи 

-Коштичаве воћне врсте у органској 

производњи 

-Језграсте воћне врсте у органској 

производњи 

-Јагодасте воћне врсте у органској 

производњи 

-Сорте винове лозе у органској 

производњи 

-објасни значај гајења воћне врсте и сорте са аспекта 

органске производње; 

- објасни значај гајења сорте винове лозе са аспекта 

органске производње; 

-наброји агротехничке услове успевања појединих воћних 

врсти и сорти; 

--наведе агротехничке услове успевања појединих сорти 

винове лозе; 

-наброји и објасни мере неге биљака у циљу постизања 

високих и стабилних приноса; 

-дефинише значај благовремене примене агротехничких 

мера за правилан развој биљака; 

-утврди моменат бербе воћака и винове лозе и распозна 

различите фазе зрелости; 

-наведе специфичности бербе и чувања гајених сорти 

Вредновање 

оствареностл исхода 

вршити кроз: 

•праћење ocтвареносзи 

исхода 

•тестове знања 

 

Вежбе 

• 3адатак I - о основама оргаиске  производње: израда добре пољопривредне праксе (,,ГЛОБАЛ-ГАП'' ) и плана органске конверзије за посебна 

газдинства/предузећа. 

• Задатак 2:-о бнолошким принципима оргаиске производње: израда плана за праћење узгоја посебне врсте воћа/винове лозе, поређење yзгоја  у 

конвенциоиалним и органским воћњацима - биодиверзнтет врста, ефектн различитих биођубрива, обрада земљишта, механизација итд. 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 740 
 

• Задатак 3-. о заједничкнм карактеристикама воћарско - винвградарске производње: тестирање и праћење сорти воћа-винове лозе, тестирање 

различитнх биолошких производа за заштиту биља, поређење раста са и без малчирања итд. 

• Задатак  4: о воћарско-виноградарскпм културама у органској производњи: тестирање биљака са различитим праксама обраде землишта, 

плевљење/малчирање биљака, припрема и примена препарата за заштиту бнљака, коришћење шарених и феромонских замки итд, 

 

За задатак који ученицн одаберу планирана су 24 часа и може се реализовати  индивидуалио или групно. 

Укупан број часова 64    

Корелација са другим предметима Педологија и агрохемија; Биљна производња 2 
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Наставни предмет: ПЧЕЛАРСТВО 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи  

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

Наставни план и програм објављен је: Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада пољопривреда, 

производња и прерада хране (,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр 6/2012, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и.5/2017) 

Циљеви предмета: 

- Упознавање са значајем пчеларства у пољопривреди и екосистему и природним условима за гајење  пчела и добијање пчелињих производа; 

- Стицање знања о основама пчеларског друштва, саставу, врстама и расама пчела,, развоју друштва у току године, пчелињом пашом и пчелињим  производима; 

- Оспособљавање за правилно коришћење пчелињег стана-кошнице и опреме у пчеларству; 

- Оспособљавање за вођење евиденције о раду; 

- Стицање знања о болестима и непријатељима пчела и начинима борбе против истих; 

 - Оспособљавање за самостално коришћење савремених објеката у пчелињаку и за чување пчелињих производа 

Задаци: 

Упознавање са значајем пчеларства 

 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по 

модулима 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Вредновање остварености исхода 

 

1 

 

Пчеларство 
64 

 

 Значај пчеларске производње 

у свету и код нас 

 Пчелиње друштво-састав, 

врсте и расе пчела 

 Размножавање и годишњи 

циклус развоја пчелињег 

друштава 

 Пчелињак-кошнице и 

пчеларски прибор 

 Радови на пчелињаку и 

исхрана пчела 

 Пчелиња паша-медоносно 

биље 

 репродукује значај и услове које треба 

задовољити за добијање квалитетних пчелињих  

производа  

 дефинише стање пчеларства у свету и код нас  

 препозна  састав пчелињег  друштва , врсте и 

расе пчела и узајамну повезаност појединих 

чланова друштва 

 дефинише значај размножавања и селекције 

пчела  

 дефинише важност правилног развоја пчелиње 

зајднице и различитост брзине развоја  у 

зависности од спољашњих фактора 

 репродукује различите врсте кошница и 

пчеларског прибора и схвати различите 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

-праћење остварености исхода; 

-тестове знања; 
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 Пчелињи производи 

 Болести и непријатељи пчела 

технологије рада са појединим врстама кошница 

 дефинише потребне радове на пчелињаку у току 

године и предности исхране пчела у безпашном 

периоду и преко зиме  

 препозна медоносно биље и благовремено 

припреми пчелиња друштва  за медо брање  

 одреди  моменат када се може вршити вађење 

меда и других производа пчела 

 наброји пчеларске производе и остале домаће 

производе од пчелињих сировина и како се 

добијају  

 дефинише начине конзервисања пчелињих  

производа  

 препозна  болести , штеточине и непријатеље 

пчелињих друштва  и мере борбе против њих 

 примени превентивне мере заштите пчелињих 

друштава као и мере заштите при раду 

Укупан број часова 64    

*Корелација са другим наставним предметима/модулима:Сточарска производња 
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Наставни предмет: ГЉИВАРСТВО 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни  профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

          64    

Недељни фонд часова:            2    

Наставни план и програм објављен је: Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада пољопривреда, 

производња и прерада хране (,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр 6/2012, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и.5/2017) 

Циљеви предмета: 

-  Упознавање ученика са природним и вештачким условима за производњу гљива; 

-  Схватање важности квалитетне производње, дораде и пререде гљива; 

-  Стицање знања о квалитетном паковању и чувању гљива; 

-  Упознавање ученика са савременим објектима за производњу и чување гљива; 

-  Стицање знања о болестима и штеточинама у гљиварству и мерама борбе 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Вредновање 

остварености исхода 

1. 

 

Производња гљива 

 
64 

 

• Начини размножавања гљива 

• Значај, услови за гајење и врсте гљива 

• Објекти за гајење и чување гљива 

• Производња, чување и паковање гљива 

• Болести и штеточине у гљиварству и мере 

заштите 

• Органска производња 

• дефинише значај, врсте гљива и услове које 

треба задовољити за добијање квалитетних 

гљива 

• дефинише врсте објеката, значај и узајамну 

повезаност услова које поједини објекти морају 

задовољити за добијање квалитетних гљива 

• наброји и објасни различите технологије 

производње према врстама гљива 

• објасни значај правилног чувања и паковања 

за добијање квалитетних производа 

• препозна болести и штеточине гљива 

• користи правилне мере борбе против болести 

и штеточина у гљиварству 

• одреди предности дезинфекције производних 

објеката као и објеката за паковање и чување 

сировина 

• објасни органску производњу 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

-праћење 

остварености 

исхода; 

-тестове знања; 

 

Укупан број часова 64    

*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Биљна производња 1, Пољопривредна техника 
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Наставни предмет: ПРОИЗВОДЊА ДУВАНА 

Подручјерада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

         64    

Недељни фонд часова:           2    

Наставни план и програм објављен је: Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада пољопривреда, 

производња и прерада хране (,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр 6/2012, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и.5/2017) 

Циљеви предмета: 

-  Стицање знања о морфологији и биологији дувана; 

-  Стицање знања о класификацији и оплемењивању дувана; 

 -  Стицање знања о односу дувана према условима спољне средине;  

-  Стицање знања о производњи расада дувана и производње у пољу 

 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

Вредновање 

остварености 

исхода 

 

1. 

 

Општи део 
22 

• Припрема леја 

• Дезинфекција земљишта у леји 

• Сетва семена 

• Нега расада 

• Болести и штеточине расада 

• дефинише економски значај и употребу 

дувана 

• дефинише значај производње дувана за 

тржиште  

• схвати и разуме грађу корена, стабла, 

листа, цвета и плода 

• разуме узајамну повезаност два основна 

периода производње расада и развића у 

пољу 

• разуме разлике у класификацији рода 

ницотиана 

• схвати до нивоа обавештености типове 

и сорте дувана 

• дефинише елементе који карактеришу 

квалитет дувана 

• дефинише привредни значај дувана 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

-праћење 

остварености 

исхода; 

-тестове знања; 
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• дефинише елементе који карактеришу 

квалитет дувана 

• дефинише привредни значај дувана 

• дефинише однос дувана према топлоти, 

светлости, влази и земљишту 

• дефинише услове за производњу дувана 

код нас 

• објасни органску производњу дувана 

 

 

2. 

Агротехника дувана-

производња расада 
21 

 

• Економски значај гајеног лековитог биља 

• дефинише важније моменте код формирања леја 

• дефинише циљ дезинфекције земљишта у леји 

• дефинише утицај количине семена на пораст и 

развиће биљака у леји 

• дефинише значај припреме семена 

• дефинише одговарајуће мере неге 

• дефинише најважније болести расада 

 

• дефинише важније моменте код 

формирања леја 

• дефинише циљ дезинфекције земљишта 

у леји 

• дефинише утицај количине семена на 

пораст и развиће биљака у леји 

• дефинише утицај количине семена на 

пораст и развиће биљака у леји 

• дефинише значај припреме семена 

• дефинише одговарајуће мере неге 

• дефинише најважније болести расада 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

-праћење 

остварености 

исхода; 

-тестове знања; 

 

3. 

 

Агротехника дувана - 

производња у пољу 
21 

• Плодоред и монокултура 

• Обрада земљишта 

• Расађивање дувана 

• Нега дувана 

• Минерална исхрана и ђубрива 

• Берба дувана 

• Низање дувана 

• Сушење дувана 

• Сређивање, паковање и чување дувана 

• направи разлику гајења у плодореду од 

гајења у монокултури 

• схвати и разуме значај обраде 

земљишта 

• одреди моменат расађивања дувана 

• схвати значај мера неге 

• схвати значај адекватне минералне 

исхране 

• дефинише техничку зрелост време и 

број берби, начин бербе и низање дувана 

• дефинише сушење и чување дувана 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

-праћење 

остварености 

исхода; 

-тестове знања; 

 

Укупан број часова 64    

*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Биљна производња 2, Пољопривредна техника 
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Д. Изборни општеобразовни предмети: ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР (Трећи разред) 

 

 

Наставни предмет: ИЗАБРАНИ СПОРТ 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Трећи  

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настав Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 и 1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 5/2017) 

Циљ  наставе предмета – изабрани спорт јесте да ученици задовољоље своја интересовња и потребе за стицањем знања, способности за бвљање спортом као 

интегралним делом физичке културе и настојање да стечена знања примењују у животу (стварање трајне навике за бављење спортом и учешћем на такмичњеима); 

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. 

Задаци:  

Задаци су стицање теоријских знања,стицање основних и продубљивање истих,техничких и тактичких знања,социјализација ученика и неговање етичких 

вредности према ученицима у такмичењу као и откривање талентованих ученика и њихово подстицање да се баве спортом. Ученик треба да има објективну 

представу о сопственим могућностима. Принципи вежбања траба да се прилагоде узрасту ученика. Ученици морају да знају штетне последице неправилног 

вежбања и да упознају естетске вредности спорта за који су се определили. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама Вредновање остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

1. 

Предлог 

спортова који се 

понуде 

ученицима као 

избор: 

У првом реду, 

спортови који се 

64 

• Програмски садржаји физичког васпитања - 

изабраног спорта чини следећа структура: 

• развијање моторичких способности ученика; 

• спортско-техничко образовање ученика 

(обучавање и усавршавање технике); 

• индивидуална и колективна тактика изабраног 

спорта; 

Предметни наставници утврђују 

минималне образовне захтеве у 

складу са усвојеним програмом 

за сваки изборни спорт. Под тим 

се подразумева: 

-савладаност основне технике и 

њена примена 

-теоријски објасни вредности 

физичких активности при 

учествовању у спортској игри 

-прикаже техничке вештине 

индивидуалне технике 

-прикаже,објасни и демонстрира 

колективну тактику са којом се 
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у одређеном 

обиму обрађују 

кроз наставу 

физичког 

васпитања:  

атлетика  

гимнастика  

ритмичка 

гимнастика  

рукомет  

кошарка  

одбојка  

мали фудбал  

плес 

• теоријско образовање; 

• правила изабраног спорта; 

• организовање унутар одељенских и 

међуодељенских такмичења.  

 

ТЕОРИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ  

• упознавање ученика вредностима изабраног 

спорта; 

• упознавање ученика са основним 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 

спорта.  

Минимални образовни захтеви:  

• Предметни наставници утврђују минималне 

образовне захтеве, у складу са усвојеним 

програмом за сваки изабрани спорт. Под тим се 

подразумева: 

• савладаност основне технике и њена примена; 

• познавање и примена елементарне тактике; 

• познавање и примена правила; 

• ангажованост и учешће ученика на такмичењима у 

изабраном спорту.  

   

  

  

   

   

   

   

  

  

 

 

 

-познавање и примена 

елементарне тактике 

-познавање и примена правила 

-ангажованост и уешће ученика 

на такмичењу у изабраном 

спорту 

-тежиште рада у свим изабраним 

спортовима је на техници и њеној 

примени у ситуационим 

условима 

-увежбавање технике и тактике 

највише кроз игру и ситуацијама 

приближним деловима игре 

На часовима је обавезан 

индивидуалан приступ у складу 

са знањима и способностима 

ученика. При томе се прати 

напредак сваког ученика. 

Оцењивање ученика је у складу 

са обимом и квалитетом оног 

наученог садржаја који је одређен 

за сваког ученика (програм за 

почетнике и програм за 

напредније) 

Праћење напретка ученика 

обавља се сукцесивно током целе 

школске године,а на основу 

јединствене методологије која 

предвиђа следеће тематске 

целине: 

1) Стање моторичих способности 

2) Усвајање здравствено-

хигијенских навика 

3) Достигнути ниво савладаности 

моторичких знања,учења и 

навика у складу са 

индивидуалним могућностима 

4) Однос према раду 

Праћење и вредновање 

упознао и учио 

-игра уз примену правила игре 

-учествује у организацији 

школских спортских такмичења 

-примењује правила фер-плеја 

-самостално упражњава 

физичку активност у слободно 

време 

- примењује знања и навике у 

циљу очувања и унапређења 

здравља 

-кроз покрет изрази своје 

емоције и развије осећај за лепо 

-објасни због чега је физичка 

активност важна и да 

самостално спроводи одређен 

програм изабране спортске 

активности 

-сагледа негативан утицај 

савременог начина живота 

(алкохол,пушење, 

дрога,насиље..) 

И буде свестан да се физичким 

активностима исти могу 

предупредити 

-изабрану спортску активност  

изводи у окружењу у којем 

живи, да путем ње комуницира 

са свјим друговима и ужива у 

дружењу. 
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моторичких способности врши се 

на основу савладаности 

предвиђених програмских 

садржаја, којим се подстиче 

развој координације, гипкости, 

равнотеже, брзине, снаге и 

издржљивости 

Усвојеност здравствено-

хигијенских навика прати се на 

основу правилног држања тела, 

одржавања личне хигијене као и 

на основу усвојености и примене 

знања из области здравља 

(правилна исхрана, режим рада и 

одмора). 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 

средњих школа. 

Укупан број часова         64   



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 749 
 

Наставни предмет: ИСТОРИЈА –ОДАБРАНЕ ТЕМЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 и 1/2013 – испр, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник.) 

Циљеви предмета: :   

- 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 (истраживачких вештина, критичког и креативног мишљења, 

способности изражавања и образлагања сопствених ставова, разумевања мултикултуралности, развијање толеранције и културе аргументованог дијалога). 

Задаци:  

Задаци наставе историје су да ученици стекну и прошире знања о националној и општој историји (политичкој, економској, друштвеној, културној...), да разумеју 

узроке и последице историјских догађаја, појава и процеса, и улогу истакнутих личности у развоју људског друштва; да поседују свест о повезаности појава из 

прошлости са појавама из садашњости; да разумеју да национална историја представља саставни део регионалне, европске и глобалне историје; – развијају 

истраживачки дух и критички однос према прошлости самосталном анализом различитих историјских извора и литературе и проналажењем и систематизовањем 

стечених информација; да буду оспособљени за проналажење, прикупљање и коришћење информација датих у различитим симболичким модалитетима 

(историјске карте, графикони, табеле...) и њихово повезивање са претходним историјским знањем; да буду оспособљени да препознају различита тумачења истих 

историјских догађаја; да ,повезују стечена знања и вештине са садржајима сродних наставних предмета да буду оспособљени за примену стечених знања и 

практичних вештина у свакодневном животу; да унапређују вештине неопходне за индивидуални и тимски рад (комуникативност, образлагање сопствених 

ставова, аргументовани дијалог...) да развијају одговорност, систематичност, прецизност и позитивни став према учењу; да развијају свест о квалитету стеченог 

знања и потреби сталног усавршавања. 

Редн

и 

 бр. 

Назив теме 
Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. 

Село и град 

некад и сад 

 

 

Насеља у праисторији (примери Винче и Лепенског 

Вира); Живот у античким градовима; Живот у 

средњовековним градовима и селима; Живот у 

градовима и селима у новом веку и савременом добу 

(просторно и урбано планирање, индустријске 

четврти, радничка насеља и предграђа, боемске 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

• уочи основна обележја различитих типова 

насеља од праисторије до савременог доба; 

• изведе закључак о значају настанка градова; 

• лоцира на историјској карти најзначајније 

античке, средњовековне и модерне градове у 

свету, Европи и Србији; 
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четврти, појава водовода, канализације, метроа, 

проблем загађења и складиштења отпада...); Живот у 

српским градовима и селима у 19. и 20. веку (град, 

варош, варошица, дивља насеља, оријентални и 

европски утицаји, електрификација, јавни превоз, 

типови сеоских насеља, пољопривредна оруђа, 

задруга, моба...). 

- тестове знања 

 

• опише начин живота у граду у различитим 

историјским периодима (на примеру 

Цариграда, Венеције, Фиренце, Париза, 

Лондона, Берлина, Њујорка, Москве, Санкт 

Петербурга…); 

2. 

Култура 

одевања и 

исхране некад 

и сад 

 

• Култура одевања од антике до данас (материјали, 

начин обраде и бојење, разлике у одевању код 

припадника различитих друштвених група; појава 

вештачких материјала, стилови у одевању, модне 

куће, појава модне индустрије, свакодневна и свечана 

одећа, џинс као карактеристика одевања младих у 

читавом свету; накит, фризуре, шминка, парфеми...). 

• Одевање код Срба кроз историју (материјали и 

тканине - кудеља, конопља, чоја, крзно, кожа, лан, 

свила; разлика у одевању код Срба у Хабзбуршком и 

Османском царству, као и код припадника различитих 

друштвених група; грађанско одело и европски узори 

у облачењу српског грађанског сталежа; униформе 

државних чиновника, лекара, цариника, професора 

Лицеја и гимназија у обновљеној Србији; народна 

ношња, савремени начин одевања). 

• Култура исхране од антике до данас (сакупљање и 

припремање намирница, лов и риболов, начини 

чувања хране, пиће, реконструкција могућег 

јеловника - двор, град, село; посни и мрсни циклуси; 

национална кухиња код Срба, утицаји других кухиња; 

конзумирање кафе и дувана, употреба источњачких 

зачина, понашање за столом, прибор за јело; 

кухињски апарати; ресторани "брзе хране"). 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

. 

• уочи основна обележја културе одевања од 

антике до савременог доба; 

• идентификује основна обележја културе 

одевања код Срба кроз историју; 

• наведе и упореди разлике у начину одевања 

између села и града кроз историју; 

• наведе и упореди разлике у начину одевања 

између припадника различитих друштвених 

група кроз историју; 

• препозна и разуме утицаје различитих 

култура на начин одевања код Срба кроз 

историју; 

• препозна и разуме утицаје различитих 

култура на начин исхране код Срба кроз 

историју; 

• наведе и упореди карактеристике исхране у 

различитим историјским периодима. 

3. 

Војска, оружје 

и рат некад и 

сад 

 

 

Војска, оружје и рат кроз историју (опрема, - одећа, 

обућа, оклопи, штитови, оружје, родови војске, 

опсадне справе, мегдани, појава ватреног оружја, 

увођење стајаће војске, модерне војне стратегије и 

тактике, појава униформе и војна одликовања, највеће 

војсковође...); Војска код Срба кроз историју (војска у 

средњем веку – опрема, начин борбе, срби у 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

• уочи основна обележја ратова и војне 

организације и технике од антике до 

савременог доба; 

• разуме утицај научно-технолошких 

достигнућа на промене у начину ратовања кроз 

историју; 

• уочи карактеристике развоја оружја и војне 
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османској и аустријској војсци, војска устаничке 

србије, војна организација у 19. и 20. веку у српској и 

југословенској држави, оснивање војних школа, 

српске и југословенске војне униформе и 

одликовања). 

 организације; 

• уочи основна обележја војне организације 

код Срба кроз историју; 

• наведе и упореди карактеристике ратовања у 

различитим периодима; 

• разуме улогу појединца у рату (војсковођа, 

официра, регрута, цивила); 

• аргументовано дискутује о рату и његовим 

последицама на живот људи. 

4. 

Новац и банке 

кроз историју 

 

 

Нумизматика; Новац и банке у садашњости (новац 

као мера вредности, средство плаћања и оједно од 

бележја економске самосталности државе, банка као 

предузеће које манипулише новцем, појмови – 

штедња, трезор, кредит, инфлација, 

фалсификовање...); Новац и банке у прошлости; 

Новац у србији некад и сад (историјат новца од 

средњег века, динар као званична валута, настанак и 

развој народне банке Србије). 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• уочи основне карактеристике и функције 

новца од антике до савременог доба; 

• изведе закључак о улози и значају банака 

кроз историју; 

• уочи основна обележја историјата српског 

новца и банака кроз историју; 

• примени стечено знање о новцу и банкама у 

свакодневном животу. 

5. 

Верски живот 

и обичаји кроз 

историју 

 

• Веровања у старом Египту и Месопотамији 

(загробни живот, балсамовање, хороскопи, 

астрологија, обреди и ритуални предмети...). 

• Веровања старих Грка и Римљана (пророчишта, 

загробни живот, свештеници и свештенице, 

приношење жртве боговима...). 

• Религије Далеког истока. 

• Верски живот и обичаји у средњем веку (главне 

одлике хришћанства, ислама и јудаизма; обележја 

различитих верских конфесија - сличности и разлике 

у веровањима и обичајима; обележавање верских 

празника, страхови средњовековног човека). 

• Верски живот и обичаји у новом веку и савременом 

добу (верски идентитет, сличности и разлике између 

католика, протестаната, православаца, муслимана, 

Јевреја; атеизам). 

 

 

 

 

 

 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

. 

 

 

• уочи основна обележја веровања од 

праисторије до савременог доба; 

• наведе и упореди карактеристике обичаја и 

веровања у различитим периодима; 

• идентификује сличности и разлике у 

обичајима различитих верских заједница; 

• уочи утицај веровања и обичаја на културно 

стваралаштво; 

• разуме утицај и повезаност верских 

институција и верског живота кроз историју; 

• разуме утицај и повезаност верских 

институција и верског живота код Срба кроз 

историју; 

• препозна и разуме основне одлике верског 

живота и обичаја код Срба кроз историју. 

6. 

Образовање и 

васпитање 

кроз историју 

 

• Образовање и васпитање у старом веку (Египат, 

Месопотамија, стара Грчка и Рим). 

• Образовање и васпитање у средњем веку (манастири 

 

 

 

• уочи основна обележја образовања и 

васпитања од антике до савременог доба; 

• опише развој система образовања и 
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као центри писмености и образовања; оснивање 

школа и универзитета, утицај цркве на образовање и 

васпитање...). 

• Образовање и васпитање у новом веку и савременом 

добу (појава штампарства и ширење писмености, 

улога цркве и државе - појава световног и обавезног 

образовања, школских уџбеника; положај ученика - 

награђивање и кажњавање, одевање ученика...). 

• Образовање и васпитање код Срба (манастири као 

центри писмености и образовања; значај Хиландара, 

просветитељски рад у устаничкој Србији, оснивање 

световних школа, оснивање Лицеја, Велике школе и 

Београдског универзитета; један дан у школи, 

школска слава, одевање ученика, школовање женске 

деце; стипендирање ученика). 

 

 

 

 

 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

васпитања кроз историју; 

• опише развој система образовања и 

васпитања код Срба кроз историју; 

• упореди карактеристике образовања и 

васпитања у различитим периодима; 

• изведе закључак о значају образовања и 

васпитања у животу људи; 

• препозна међусобну условљеност степена 

привредног развитка и квалитета образовања. 

7. 

Комуникације, 

путовања и 

туризам некад 

и сад 

 

• Комуникације, путовања и туризам кроз историју 

(утицај трговине и војних похода на развој 

комуникација; ходочашћа - света места, мисионари; 

значајни сајмови, развој поштанског, телеграфског, 

телефонског, железничког, аутомобилског и 

авионског саобраћаја; ауто и авио клубови, новине и 

новинарство, Интернет, откривање нових 

дестинација, гостионице и хотели, бање). 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• опише развој комуникација од праисторије до 

савременог доба; 

• наведе и упореди карактеристике 

комуникације у различитим периодима; 

• изведе закључак о значају комуникације у 

животу људи кроз историју; 

• разуме последице развоја модерних 

комуникација; 

• изведе закључак о утицају развоја 

комуникација на интеграцију сваке нације и 

друштва; 

• користи информације са историјске карте и 

повеже их са стеченим знањем о 

комуникацијама; 

• уочи утицај комуникација на приближавање 

држава, народа и њихових култура. 

8. 

Друштвени и 

породични 

живот кроз 

историју  

 

• Друштвени живот од антике до данас (игре, гозбе, 

плес уз музику, музички инструменти, позориште, 

маскирање, трубадури, властеоске гозбе: жонглери, 

путујући свирачи и забављачи; балови, позориште у 

доба Шекспира и Молијера, настанак опере, 

књижевне дружине и читалишта, концерти, биоскопи, 

игре на срећу, савремена популарна музика). 

• идентификује основна обележја друштвеног 

живота од антике до данас; 

• идентификује основна обележја породичног 

живота од антике до данас; 

• наведе основна обележја друштвеног живота 

код Срба кроз историју; 

• наведе основна обележја породичног живота 
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• Друштвени живот код Срба кроз историју (основни 

празници и њихов значај; утицај политичких прилика 

на празнике и празновања, радни и нерадни дани; 

различити облици друштвених активности на селу и у 

граду...). 

• Породични односи од антике до данас (положај 

мушкарца, жене и детета, свадбени обичаји, однос 

према старијима, породични празници, 

традиционални и модерни погледи на породицу; 

промене у односима међу половима...). 

• Породични односи код Срба кроз историју (положај 

мушкарца, жене и детета; свадбени обичаји, однос 

према старијима, породични празници - крсна 

слава...) 

код Срба кроз историју; 

• упореди карактеристике друштвеног и 

породичног живота у различитим периодима; 

• уочи сличности и разлике у начину 

обележавања празника кроз историју; 

• истакне одлике друштвеног и породичног 

живота данас у односу на раније епохе. 

9. 

Фотографија, 

филм, радио и 

телевизија 

кроз историју  

 

• Значај фотографије, филма, радија и телевизије (као 

техничких достигнућа, начина уметничког 

изражавања, средстава масовне комуникације, 

сазнавања и образовања, и као историјских извора). 

• Фотографија, филм, радио и телевизија кроз 

историју (развој - оптичка сочива, дагеротипија, 

мокра плоча, фото-апарат, филмска трака, покретне 

слике, биоскоп, радио таласи; прва филмска 

пројекција, филм као извор информација о 

догађајима; филм као масовна забава и индустрија; 

почетак ере звучног филма, појава анимираних 

филмова; појава колор филмова; филмски фестивали 

и награде; оснивање радио-станица, појава телевизије; 

превласт телевизије над другим медијима у другој 

половини XX века; примери злоупотребе 

фотографије, филма, радија и телевизије у XX веку). 

• Фотографија, филм, радио и телевизија у Србији 

некад и сад (делатност дворског фотографа Анастаса 

Јовановића, породични фото-албуми, прва филмска 

пројекција у Србији 1896, први српски филмови и 

биоскопи; почетак рада прве радио-станице - Радио 

Београда 1929, јавна демонстрација телевизије на 

сајму у Београду 1939, тајно праћење програма Радио 

Лондона за време окупације, оснивање Телевизије 

Београд 1958, кућни радио и ТВ апарати као 

• уочи основна обележја развоја фотографије, 

филма, радија и телевизије кроз историју; 

• изведе закључак о значају фотографије, 

филма, радија и телевизије у животу појединца 

и читавог друштва; 

• изведе закључак о значају фотографије, 

филма, радија и телевизије као историјских 

извора; 

• опише развој фотографије, филма, радија и 

телевизије у Србији; 

• разуме последице развоја фотографије, 

филма, радија и телевизије. 
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показатељи животног стандарда). 

10. 

Брига о телу и 

здрављу кроз 

историју  

 

• Брига о телу и здрављу од антике до данас (болести 

људи, хигијенски услови, епидемије, развој медицине, 

медицински инструменти, лекови и лековито биље, 

здравствене установе - манастирске болнице, 

санаторијуми, стационари, домови здравља, апотеке; 

начини здравствене заштите и превентиве, 

хуманитарне организације). 

• Брига о телу и здрављу код Срба (утицај животних 

услова и хигијенских прилика на појаву болести; 

најчешће болести и епидемије, народна медицина и 

надрилекарство, манастирске болнице; прве болнице 

и лекари, отварање болница у Србији у време кнеза 

Милоша, оснивање Медицинског факултета у 

Београду...). 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• уочи основна обележја развоја здравствене 

културе од антике до данас; 

• уочи основна обележја развоја здравствене 

културе код Срба кроз историју; 

• наведе и упореди различите методе лечења 

кроз историју; 

• разуме повезаност степена економског и 

културног развитка и здравствене културе; 

• разуме значај хуманитарних организација и 

њиховог деловања. 

11. 

Грбови и 

заставе некад 

и сад  

 

• Улога и значај грбова и застава (као симбола 

државе, нације, владара, војске, града, установе, 

предузећа, политичке организације, спортског 

друштва...; појава грбова у XII веку - породични 

грбови на штитовима као начин распознавања 

витезова на турнирима и у ратним походима; грбови 

на заставама, новцу, печатима, поштанским маркама, 

споменицима, шлемовима...; најчешћи хералдички 

симболи; појава првих застава - вексилум - застава 

римских царева, лабарум - застава Константина 

Великог; основни елементи застава). 

• Грбови и заставе у прошлости српског народа 

(порекло савременог српског грба и заставе, значење 

четири оцила, најчешћи хералдички симболи на 

грбовима српских нововековних и средњовековних 

држава и династија и властелинских породица - 

двоглави бели орао Немањића, Лазаревића, 

Карађорђевића, Обреновића и Петровића-Његоша, 

лав Бранковића и Петровића-Његоша, вук Балшића, 

љиљани Котроманића...). 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• уочи основна обележја развоја грбова и 

застава кроз историју; 

• уочи основна обележја развоја грбова и 

застава код Срба кроз историју; 

• изведе закључак о значају грбова и застава 

кроз историју; 

• наведе најчешће хералдичке симболе; 

• опише изглед и порекло савременог српског 

грба и заставе. 
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Корелација са другим предметима: Српски језик и књижевност, Географија, Грађанско васпитање, Верска настава, Ликовна култура, Музичка култура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 

Спорт некад и 

сад 

 

 

Улога и значај спорта од антике до данас (спорт као 

део бриге о здрављу и као забава; спорт и Олимпијске 

игре од 776. године п. н. е. До Пјера де Кубертена; 

аматерски и професионални спорт); Врхунски спорт 

као инструмент у рукама владајуће буржоарске класе; 

Спорт код Срба кроз историју (народне игре, прва 

спортска друштва, соколски покрет, Оснивање 

олимпијског комитета 1910, међународна такмичења 

и успеси, спортски клубови, савремении спорт). 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• уочи основна обележја спорта од антике до 

савременог доба; 

• разуме улогу и значај спорта у људском 

друштву; 

• именује и опише спортске дисциплине 

заступљене на античким Олимпијским играма; 

• наведе и упореди карактеристике спортских 

надметања у различитим периодима; 

• опише развој спортског живота код Срба. 

Укупан број часова 
         

64   
Оквирни број часова по темама: 

• Свакој од четири теме које буду изабране треба посветити четвртину часова предвиђених наставним планом. 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 756 
 

Наставни предмет: ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 и 1/2013 - испр, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник.) 

Циљеви предмета: 

-  Развијање стваралачког и критичког мишљења, визуелног опажања, индивидуалности и самопоуздања у самосталном ликовном изражавању, радозналости и 

маштовитости; 

-  Оспособљавање за изражавање 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; 

 - Упознавање са значајем и улогом уметности у друштву, свакодневном животу и раду; 

- Формирање позитивног става према очувању културног идентитета, националне и светске културне баштине и навике праћења културно-уметничких садржаја 

путем штампе и електронских медија, посећивања музеја, галерија, библиотека, концерата, биоскопа, позоришта и других институција културе. 

1. Приликом израде годишњег плана, од 15 понуђених тема треба одабрати најмање 4. Минимално време за реализацију једне теме је пет часова. Наставник 

формира програм бирајући теме према: 

• циљевима предмета; 

• расположивом фонду часова; 

• години учења; 

• специфичностима профила; 

• могућностима школе; 

• специфичностима локалне заједнице; 

• предзнањима и сазнајним могућностима ученика. 

2. Теоријски садржаји и практични ликовни рад су интегрисани. 

3. Теме треба обрадити комбиновањем савремених наставних метода, уз разноврсне визуелне примере. 

4. Посебни садржаји су препоручени садржаји намењени појединим профилима и/или заинтересованим ученицима. 

5. Препоручени садржаји су садржаји који нису кључни за достизање исхода и могу да се обраде информативно: један редовни час, кроз домаћи задатак, тематску 

наставу или индивидуалне, одељенске и школске пројекте. 

6. У зависности од теме, пожељно је припремати наставу у сарадњи са наставницима општеобразовних, стручних и изборних предмета, педагогом, локалним 
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уметницима и стручњацима и/или институцијама културе. 

7. Користити стручну литературу и интернет у припремању наставе. Ради лакшег прикупљања наставног материјала, програм садржи препоручене адресе или 

линкове на интернет-странице. Међутим, треба имати у виду да се ове адресе често мењају и да је наставник упућен на континуирано ажурирање наставног 

материјала. 

8. У зависности од теме, настава се реализује у кабинету за ликовну културу (атељеу), кабинету за информатику, радионици, простору школе, библиотеци, музеју, 

галерији, атељеу уметника, локалном окружењу. 

9. Како се не би прекинула мотивација и континуитет у раду, допустити ученицима да заврше радове код куће. 

10. Подстицати ученике да одступају од рутинских поступака и стереотипије, а елементе искуства реструктурирју и стављају у нове односе, испробавају различита 

оригинална решења у самосталном ликовном изражавању и процењују свој рад и радове других. 

11. Пожељно је на крају полугодишта и/или године организовати изложбу у локалној заједници и позвати родитеље на отварање. 

12. Препоручује се наставницима вођење електронског портфолија који садржи: основне податке о наставнику, опис успешно реализоване теме, препоручено 

време за реализацију, коришћене материјале и технике, примере радова ученика, евентуално наставни материјал (визуелне примере) и препоручену литературу 

или адресе интернет-страница. Електронски портфолио треба да буде доступан на сајту или профилу школе. Циљ објављивања портфолија је промоција рада 

наставника и размена наставних материјала, идеја и линкова. 

Редни 

 бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. 
Дигитална 

фотографија 
 

• Примена дигиталне фотографије у 

настави, свакодневном животу и будућој 

професији, дигитална фотографија као 

савремени уметнички медиј; 

• Принципи компоновања у фотографији, 

кадрирање, осветљење; 

• Етичке норме у избору мотива, обради 

фотографије и објављивању фотографија; 

• Фотографисање дигиталним 

фотоапаратом или мобилним телефоном: 

екстеријер, ентеријер, детаљ, мртва 

природа, аутопортрет; 

• Пренос фотографије на рачунар, обрада 

фотографије основним алаткама: 

опсецање, подешавање светлине, 

контраста и боје; 

• Сортирање, обележавање и чување 

фотографија на рачунару; 

• Могуће преобликовање неуспелих 

фотографија у апстрактне слике, 

позадине, колаже; 

• Самопроцена радова.  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• фотографише целину и детаљ под различитим 

условима осветљења; 

• учита дигиталну фотографију на рачунар; 

• обради фотографију у одабраном рачунарском 

програму. 
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Посебни садржаји: 

• Цртање светлом; 

• Израда електронског портфолија; 

• Рекламна фотографија; 

• Модна фотографија.  

2. 

 

Примитивна 

племенска 

уметност 

 

• Примитивна племенска уметност од 

праисторије до савременог доба; 

• Услови за настанак уметности, функције 

уметности у праисторијско доба, 

материјали; 

• Разлози за дуготрајни опстанак 

примитивне племенске уметности, 

популарност савремене племенске 

уметности, последице комерцијализације; 

• Уметност афричких племена, инуитска 

уметност, уметност индијанских племена, 

абориџанска, полинезијска... плес, 

музика, одећа, украшавање, орнаментика, 

занати; 

• Примитивна уметност као инспирација 

савременим уметницима; 

• Израда цртежа, слика, скулптура, 

употребних и украсних предмета, тотема, 

маски, скица за шминку, одећу, накит, 

фризуре.  

Посебни садржаји: 

• Креирање звука облицима из природе, 

уобличавање композиције на рачунару, 

учитавање звука у презентацију; 

• Ритуални плес: обједињавање слике, 

музике и плеса; 

• Терапија путем уметности: уметнички 

занати; 

• Истраживање: народна уметност Србије; 

• Израда сувенира; 

• Презентација: поређење култура 

(шминке, ношње, фризура, обуће, 

керамике, веза...).  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• наведе улогу примитивне племенске уметности 

у праисторијско и савремено доба; 

• одабере медиј, мотив и материјал за рад и 

образложи избор; 

• уради ликовни рад са одликама примитивне 

племенске уметности. 
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3. 

Цивилизације 

прошлости 
 

• Цивилизација - појам; 

• Општи приказ: географски положај, 

градови, трајање и разлог нестанка, 

веровања, положај владара, улога 

уметника и уметности; 

• Оријентациони избор споменика 

прошлости: Персеполис, Тутанкамонова 

гробница Mohenjo-daro, Sanchi (Indija), 

Qin dinastija - ratnici od terakote, Machu 

Picchu, Mesa Verde, Chichen Itza,Tikal, El 

Tajin, толтечки ратници у Тули, Ангкор, 

Петра, Нара; 

• Уметничка идеја у прошлим 

цивилизацијама, утицај веровања и 

друштвене организације на уметност; 

• Израда цртежа и скица за палате, 

храмове, стубове, орнаменте, споменике, 

рељефе, фасаде, фонтане, престоле, 

намештај, употребне и ритуалне 

предмете, дворске одежде, владарске 

симболе, вајање владарског портрета.  

Посебни садржаји: 

• Осмишљавање туристичке туре, израда 

рекламне презентације или брошуре; 

• Заштићена светска културна баштина.  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• објасни значај очувања споменика културе; 

• уради ликовни рад са карактеристикама 

одабране цивилизације; 

• дискутује о различитим решењима задатка. 

4. 
Ктитори, мецене и 

колекционари 
 

• Појмови: ктитор, мецена, колекционар; 

• Велики инвеститори у уметност кроз 

историју: црква, владари, племство, 

буржоазија, држава, приватни фондови... 

улога и значај; 

• Инвестирање у различите облике 

уметности кроз историју: сакрални 

објекти, палате, споменици, ликовна 

уметност, позориште, балет, музика, 

мода, филм... музејске колекције, 

приватне збирке, мотиви за улагање у 

уметност; 

• Приказ десет значајних уметничких дела 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• објасни улогу и значај ктитора, мецена и 

колекционара у историји уметности; 

• формира електронску или штампану збирку 

уметничких дела; 

• образложи избор уметничких дела. 
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по избору наставника, уз образложење 

избора; 

• Одељенски обилазак електронских: 

музеја, галерија, културно-историјских 

споменика, фестивала; 

• Улога колекционара или инвеститора: 

прикупљање и формирање електронске 

или штампане збирке уметничких дела по 

избору ученика.  

Посебни садржаји: 

• Истраживање: значајне културно-

уметничке манифестације у Србији; 

• Истраживање: институције културе у 

Србији; 

• Терапија путем уметности: укључивање 

старије популације у уметничке 

активности.  

5. 

Уметност 

рециклирања 

 

 

• Уклањање отпада у великим градовима, 

време распадања појединих материјала, 

значај рециклирања, улога и значај 

уметности у очувању животне средине и 

смањењу сиромаштва; 

• Израда скица; 

• Преобликовање предмета и материјала 

за рециклажу: израда таписерије од 

пластичних трака, израда асамблажа, 

скулптура и инсталација, израда накита, 

торби, шешира, кутија за оловке и накит, 

посуда, лустера, стоних лампи, мозаика; 

• Оријентациони избор уметника: Daniel 

Clemmett, Nick Gentry, Robert Bradford, 

James Corbett, Subodh Gupta, Emma 

Whiteside, Michel de Broin, Hong Kyoung, 

Aurora Robson, Lucy Norman, Nek 

Chand… 

 Посебни садржаји: 

• Израда колекције одеће од материјала за 

рециклажу; 

• Грађење зидова, пултова, клупа, ограда 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• објасни значај рециклирања; 

• наведе улогу уметности у очувању животне 

средине; 

• уради ликовни рад од материјала за рециклажу; 

• образложи избор мотива и материјала. 
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и мањих објеката од пластичних флаша, 

конзерви, стиропора, гума, затварача; 

• Терапија путем уметности: материјали 

за рециклажу који су погодни за рад са 

децом и старијим особама; 

• Креирање звука предметима за 

рециклажу; 

• Видео-рад: акција чишћења околине.  

6. Уметност и наука  

• Повезаност науке и уметности; 

• Математика у уметности: симетрија, 

перспектива, модуларност, златни пресек, 

орнаментика, теселација, оригами; 

• Географија у уметности: пејзажи; 

апстрактне слике инспирисане 

сателитским снимцима и географским 

картама; 

• Биологија у уметности: уметност под 

микроскопом, илустрације, анатомски 

цртежи; 

• Хемија у уметности: производња 

пигмената и материјала, фотографије; 

• Физика у уметности: оптика, акустика, 

фотографије; 

• Историја и уметност: историјски 

догађаји у уметничким делима, 

уметничка дела као историјски извори; 

• Разговор о повезаности уметности и 

других наставних предмета и делатности; 

• Израда цртежа, скулптура, слика, 

графика, постера, инсталација, 

фотографија, видео-радова, орнамената, 

оригамија, колажа... наука, наставни 

предмет, област, лекција, дефиниција, 

формула, појам као инспирација.  

Посебни садржаји: 

• Терапија путем уметности: лечење 

бојом, звуком и покретом; 

• Тематски дан.  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• наведе примере повезаности уметности и 

науке, наставних предмета и различитих 

делатности. 
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7. 
Уметност XXI 

века 
 

• Традиционални и савремени медији у 

XXI веку; 

• Одговарајући примери уметничких 

медија, праваца и техника: 3D анимација, 

сликање песком, динамичко сликарство, 

дигитална уметност, ласерска уметност, 

генетичка уметност, нано уметност, 

интерактивна уметност, виртуелна 

уметност, акционо сликање на сцени, 

визуелни ефекти за филм; 

• Прибор: glow graffiti sprej, LED 

светлосни канапи, интерактивне табле, 

I/О четка, Филипсов прибор за дигитално 

сликање светлом; 

• Cyberfest (Киберфест, Русија), STRP 

фестивал; VIDFEST (Ванкувер); 

• Цртање, сликање, графика и вајање у 

рачунарском програму; видео-записи, 

одељенски спотови, монтажа и анимација 

у рачунарском програму; колективно 

акционо сликање на сцени; обједињавање 

ликовне уметности, филма, музике и 

плеса; израда светлосне скулптуре, слике 

или инсталације; израда звучне 

скулптуре, кинетичке скулптуре...  

Посебни садржаји: 

• Специјални (механички)ефекти у 

позоришту и визуелни ефекти за филм; 

• Звучни ефекти; 

• Електронска музика; 

• Терапија путем уметности: материјали и 

технике; 

• Експериментална архитектура, паметне 

зграде; 

• Црно позориште; плес сенки; 

• Ликовно обликовање веб странице.  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• објасни утицај технологије на уметност XXI 

века; 

• наведе пример утицаја технологије на уметност 

XXI века; 

• изрази идеје, емоције, поруке и ставове 

савременим медијима. 

8. 
Амбијент и 

простор 
 

• Утицај амбијента на расположење, 

понашање и радни учинак; 

• Одговарајући примери дизајна школског 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

• опише утицај амбијента на расположење, 

понашање и радни учинак; 

• преобликује елементе ентеријера; 
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простора, инсталација у ентеријеру и 

преобликовања елемената ентеријера; 

• Израда скица; 

• Преобликовање елемената ентеријера: 

осликавање и преобликовање похабаних 

столица, клупа, столова, ормана, зидова, 

прозорских оквира, стаклених површина, 

стубова; лепљење и уметање различитих 

материјала; израда витража, лустера, 

лампи, асамблажа, мозаика; 

• Обликовање простора у делу учионице 

или простору школе.  

Посебни садржаји: 

• Терапија путем уметности: психологија 

боје; 

• Биодекорација стубова и зидова или 

зелених површина; 

• Дизајн светла, обликовање простора 

светлом; 

• Декорација зидова: рад са шаблонима и 

пројектором, називи боја, механичко 

мешање боја, нијансе, психологија боје; 

• Ленд арт; 

• Амбијентална музика.  

исхода 

- тестове знања 

 

• уреди део школског простора. 

9. Стрип  

• Појмови: стрип, манга, чиби, графички 

роман; 

• Развојни пут стрипа, различите 

функције стрипа кроз историју; 

• Школе стрипа: америчка и јапанска, 

француско-белгијска, енглеска, 

италијанска - карактеристике, типични 

представници, међусобни утицаји, 

популарност школа и аутора код нас и у 

свету; 

• Фестивали стрипа, музеји, друштва; 

• Утицај стрипа на уметничке правце, 

културу и друштво; 

• Оријентациони избор аутора: Rodolphe 

Topffer, Walt Disney, Osamu Tezuka, 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• препозна уметнички цртеж у стрипу; 

• опише традиционални поступак цртања стрипа; 

• нацрта ликовно-графички рад. 
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Richard Outcault, Steve Ditko, Alan Moore, 

Frank Miller, Moebius, Masashi Kishimoto, 

Koji Morimoto, Hiromu Arakawa, Matsuri 

Hino, Takeshi Obata, Марко Стојановић, 

Бане Керац, Влада Весовић, Саша 

Ракезић, Алекса Гајић, Зоран Јањетов; 

• Традиционални прибор и поступак 

израде; рачунарски програми и графичке 

табле; 

• Израда табле стрипа, стрип јунака, 

корица за графички роман, израда 

одељенског фанзина; илустрација 

одломака приче, песме, филма... 

традиционалним или савременим 

техникама.  

Посебни садржаји: 

• Анимирани филм; 

• Израда сценарија за стрип, графички 

роман, рачунарску игрицу или анимирани 

филм; 

• Студија фигуре у покрету; 

• Колекција одеће, обуће или накита 

инспирисана стрипом; 

• Музика у анимираном филму.  

10. 
Знаменити српски 

уметници 
 

• Знаменити српски уметници, избор 

наставника; 

• Израда оригиналног, нетрадиционалног 

ликовног приказа живота и/или дела 

српског уметника по избору ученика: 

презентација, графичка прича, колаж, 

инсталација; комбинација текста, 

илустрација и фотографија; видео-рад, 

анимација; 

• Разговор о значају, животу и делу 

одабраних уметника.  

Посебни садржаји: 

• Израда монографије одабраног 

уметника, одељенски рад; 

• Терапија путем уметности: 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

-праћење остварености 

исхода; 

-активност на часу. 

• наведе неколико знаменитих српских 

уметника; 

• објасни значај одабраног уметника; 

• уради оригиналан визуелни приказ живота 

и/или дела одабраног уметника. 
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организовање гостовања професионалних 

уметника у болницама и домовима за 

старе; организовање ликовне радионице.  

11. Трагом наслеђа  

• Значај квалитетне промоције у будућој 

професији; 

• Истраживање културних, историјских и 

природних знаменитости краја: обилазак 

околине, обилазак локалних галерија и 

музеја; истраживање стручне литературе, 

интернета, архиве, новинских чланака; 

разговори са одговарајућим профилом 

стручњака, наставницима, родитељима, 

фамилијом; интервјуи, анкете; 

проучавање и прављење фото и писане 

документације; 

• Оријентациони избор тема у оквиру 

пројекта: природне одлике, историја, 

културно-историјски споменици, 

манифестације, спорт, уметност, туризам, 

делатности, стари занати, обичаји и 

веровања, знаменити људи, одевање кроз 

историју, архитектура, кулинарство, 

музика; 

• Дизајн промотивног материјала; 

• Израда промотивног спота, 

презентације, брошуре, плаката, 

илустрованих прича, разгледница, паноа 

за промовисање културно-историјских и 

природних знаменитости краја.  

Посебни садржаји: 

• Промоција професије; 

• Промоција школе; 

• Промоција одељења; 

• Терапија путем уметности: поставка 

изложбе, организовање промоције радова 

путем интернета и штампе; 

• Маркетинг и брендови.  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

-праћење остварености 

исхода; 

-активност на часу. 

• прикупља информације из различитих извора; 

• дискутује о знаменитостима краја; 

• уради промотивни ликовни рад. 

12. Необична  • Визуелни приказ: необичне идеје, Вредновање остварености • предложи нетрадиционални материјал за рад; 
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уметност уметничка дела на неуобичајеној подлози 

или од неуобичајених материјала; 

• Оријентациони избор уметника: Јulijan 

eever, Guido Daniele, Jim Denevan, Richard 

Long, Daniel Baumann, Olafur Elasson, 

Michael de Broin, Agata Olek, Hang Nga, 

Mathier Collos, Rebecca Murtaugh, 

Jonathan Borofsky, Livio de Marchi, 

Chakaia Booker, Choi Jung Hyun, Margaret 

Benyon, Jennifer Maestre, Nathan Sawaya, 

Baptiste Debombourg, Toge-NYC, Ran 

Hwang, Don Lucho, Scott Gundersen, 

Sydney Cash, Scott Hove, Evan Blackwell, 

Jean-Luc Cornec, Jason Hackenwerth, 

Jason de Caires Taylor, Shinichi Marayama, 

Joan Dulla, Janet Echelman, Alain Guerra, 

Lara Schnitger, Maurizio Savini, Renata 

Memole, Neraldo de la Paz, Elisabeth 

Higgins O`Connor, Carabosse;• Израда 

ликовних радова од неуобичајених 

материјала.  

исхода вршити кроз: 

-праћење остварености 

исхода; 

-активност на часу. 

• уради ликовни рад од нетрадиционалног 

материјала; 

• образложи избор материјала и мотива. 

13. 
Архитектура 

Србије 
 

• Знаменити споменици и зграде - 

обележја светских градова; 

• Сакрална архитектура Србије; 

• Замкови, утврђења и палате Србије; 

• Световна архитектура Србије: типови 

старих српских кућа, знаменити објекти 

XIX и XX века; 

• Споменици, фонтане, паркови и 

парковске скулптуре; 

• Значај очувања знаменитих грађевина и 

споменика; 

• Израда скица за викендицу, викенд-

насеље, етно-село, наменске објекте, 

реконструкција замка или утврђења, 

скица за рељефе, тргове, ограде, 

прозорска окна и друге елементе 

екстеријера, споменике и скулптуре у 

пленеру...  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

-праћење остварености 

исхода; 

-активност на часу. 

• наведе неколико значајних споменика и 

грађевина у Србији; 

• објасни значај очувања знаменитих грађевина и 

споменика; 

• уради ликовни рад са стилским одликама 

локалне архитектуре. 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 767 
 

Посебни садржаји: 

• Истраживање: римска насеља на тлу 

Србије; 

• Повезивање ученика путем интернета са 

вршњацима из другог места у Србији, 

размена фотографија и информација о 

архитектури, споменицима и парковима; 

• Осмишљавање туристичке туре;  

14. Улична уметност  

• Појмови: улична уметност, мурали, 

графити, тагирање; 

• Видови уличне уметности: мурали, 

графити, стикери, инсталације; 

• Историјат графита, легални графити, 

графити у галеријама; 

• Дискусија: намера уметника, идеје, 

поруке, ставови, емоције, стилови; 

тагирање по културно-историјским 

споменицима, знаменитим зградама, 

приватној својини, радовима уметника; 

• Материјали, опасност по здравље и 

околину, мере заштите; 

• Оријентациони избор уметника, 

уметничких група и пројеката: Edgar 

Mueller, Julian Beever, Kurt Wenner, Jeroen 

Koolhaas -Dre Urhahn, Ernesto Neto, Mark 

Jenkins, Peter Gibson, David Choe, 

Cityzenkane, Belx2, Lady Pink, Keith Jive, 

Baer, Ras Terms, Jon Reiss (Bomb it - 

dokumentarni film), Blu (odabrani radovi), 

Rinpa Eshidan, Reverse Graffiti Project;• 

Израда скице за мурал или графит 

традиционалним материјалима или у 

рачунарском програму.  

Посебни садржаји: 

• Истраживање: улична култура, музика и 

плес; 

• Пантомима; 

• Знамените грађевине Србије; 

• Израда документарног филма.  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

-праћење остварености 

исхода; 

-активност на часу. 

• препозна естетске и идејне вредности уличне 

уметности; 

• наведе материјале штетне по здравље и мере 

заштите; 

• уради скицу за мурал или графит. 
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Корелација са другим предметима: Српски језик и књижевност, Историја, Биологија,  Физика,  Хемија, Математика, Рачунарство и информатика, Музичка 

култура; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Времеплов  

• Свакодневни живот, проналасци, 

открића, важни историјски догађаји и 

личности, одевање, намештај, 

архитектура, ликовна уметност, музика, 

позориште, плес, спорт, забава... од 

критско-микенске културе до краја XX 

века; 

• Ликовни приказ историјског периода по 

избору ученика; израда маски, костима, 

шешира, перика, декорација, скица за 

употребне предмете...  

Посебни садржаји: 

• Пројекат свих одељења, тематска забава 

- реконструкција одабраног периода: 

израда сценографије, костима, маски, 

фризура, шминке, избор музике, концерт, 

наступ хора, представа, плес, луткарско 

позориште...  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

-праћење остварености 

исхода; 

-активност на часу. 

• наведе узроке промена у уметности током 

историје; 

• прикаже ликовним радом специфичност 

одабраног историјског периода. 
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Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Трећи  

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 и 1/2013 - испр, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник.) 

Циљеви предмета: 

-  Оспособљавање ученика за разликовање обележја стилова различитих музичких жанрова; 

-  Развијање свести о значају и улози музичке уметности кроз развој цивилизације и друштва; 

-  Оспособљавање ученика за разликовање основних одлика уметности различитих цивилизација и култура кроз сагледавање елемената музичких дела; 

-  Оспособљавање ученика за уочавање разлика и сличности између наше и других традиција и култура у домену музике; 

-  Оспособљавање ученика за уочавање међусобног утицаја различитих култура прожимањем карактеристичних елемената музичких дела; 

-  Унапређивање естетских критеријума код ученика; 

 -  Развијање дивергентног мишљења кроз решавање проблемских и пројектних задатака; 

-  Развијање навика код ученика за праћење културно-уметничких манифестација у локалној средини и путем електронских медија (концерти, телевизија, филм, 

интернет); 

-  Оспособљавање ученика за самостално истраживање стручне литературе, архиве, медијатеке, интернета; 

-  Оспособљавање ученика за јавно наступање (јавни часови, концерти...) 

-  Оспособљавање ученика за креативну израду музичких ударачких инструмената ; 

-  Упознавање ученика са значајним српским композиторима и извођачима; 

-  Оспособљавање ученика за примену уметничких вештина у другим предметима и свакодневном животу; 

-  Оспособљавање ученика за тимски и истраживачки рад; 

-  Подстицање уметничког развоја и усавршавања у складу са индивидуалним интересовањима и способностима. 

Редни 

 бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. 

Изражајна 

средства музичке 

уметности - 

Музички 

инструменти - 

 

Извори звука и тона. 

Особине звука и тона. 

Подела музичких инструмената по 

начину добијања тона и по грађи. 

Гудачки, жичани, дувачки, 

Инструменти са диркама, 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

-праћење остварености 

исхода; 

-активност на часу. 

- Познаје карактеристике звука и тона (висину, 

јачину, трајање и боју) као и елементе који на то 

утичу. 

- Разликује боју звука појединих врста 

инструмената и ансамбала. 

- Разликује извођачке саставе: инструменталне, 
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Перкусиони инструменти 

Са одређеном и неодређеном 

Висином тона. Народни инструменти. 

Електронски инструменти. 

Оркестри и инструментални састави. 

Слушање музике: 

Концерт за виолину по избору 

(Паганини - де мол и Де дур, Вивалди - а 

мол, Бах-а мол, Це дур, Е дур. Моцарт-Це 

дур,Ге дур, А дур, Де дур. Бетовен-Де 

дур, Меднелсон-е мол, Чајковски-Де дур, 

Виењавски-Де-дур....) 

За виолу: Брамс-Први део Немачког 

реквијема, деонице Из Берлиозовог 

Харолда у Италији, 

Хиндемит-концерти.. 

За виолончело: Избор композиција 

Вивалдија, Хајдна, Шумана, Дворжака и 

Сен Санса за овај Инструмент.. 

За контрабас: Избор дела Сен Санса, 

Густав Малер, За харфу: Моцарт-Концерт 

за харфу и флауту у Це дуру Сен Санс-

Концерт за Харфу у Ге дуру 

За гитару: Избор дела Тареге, Сеговије, 

Гранадоса, Де Фаље, Албениса... 

Примери савремене музике за гитару. 

Избор дела за мандолину, тамбуру, 

Балалајку, цитру.. 

За дувачке инструменте: 

За флауту 

Бах-Свита за флауту и оркестар ха мол, 

Сметана-Влтава, Дебиси и Равел-Избор.. 

За обоу: Вивалди 12 концерата, Хајдн-Це 

дур, Моцарт-Це дур, Рихард Штраус.. 

Сонате Хендла 

Сен Санс, Дејан Деспић 

7 пасторала 

За обоу соло. 

За Фагот: Вивалди, концерт За кларинет: 

вокалне, вокално инструменталне. 
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Моцарт, концерт у А дуру, К.M. Вебер, 

концерти У еф молу и Ес дуру, D. 

Обрадовић, Соната за соло кларинет, 

Боки Милошевић, одломци из Одабраних 

дела.. 

За саксофон: Избор из џез музике. 

За трубу: Верди, из опере Аида - други 

чин, Вагнер, Валкире, трећи чин, 

Мусоргски, Слике с изложбе, 

Маршинг бендови, Избор песама са 

фестивала Драгачевска труба, Луис 

Армстронг, Маилс Дејвис... 

За тромбон - одломци из дела 

Стравинског, Жар птица, Равел-Болеро. 

За хорну: К. Ферстер, концерт Ес дур, 

Сенс Санс - концерт оп 94, Р. Штраус 

Примери народних дувачких 

Инструмената: фрула, зурле, кавал, леика, 

рог, дувачки инструменти других народа - 

Абориџини, Алпски рогови... 

Концерт, Ес дур. 

За клавир: Избор из Бахових, 

Моцартових, Бетовенових, Шопенових, 

Листових концерата, 

Чајковски, Примери за џез и забавну 

музику... 

За оргуље: Избор из дела Ј.С Баха, 

Хендла, Франка... 

За хармонику: Избор уметничке Музике 

за хармонику, Народна кола, Пјацола - 

Либер танго.. 

За удараљке: избор репертоара Ансамбла 

СПЕ, Б.Барток Концерт за удараљке и 

челесту, 

Избор композиција рок и џез музике, 

Народна музика-Тапан, Гоч, Даире.. 

Тарабука, Кастањете... 

За оркестре: 

- симфонијски-избор симфоније 
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из класике и романтизма. 

(Хајдн, Моцарт, Бетовен, Чајковски, 

Брамс, Берлиоз, Брамс, Дворжак, Малер.. 

Гудачки-избор дела 

Вивалдија, 

Баха, Моцарта.. 

Дувачки-Хендл, Музика за ватромет, 

Драгачевски трубачи, Биг бенд, 

Војни оркестри... 

Перкусионисти: Избор дела 

СПЕ, примери народне, забавне,џез и 

музике других земаља по избору. 

2. 

 

Музички облици 

- Познавање 

различитих 

музичких облика, 

форми и жанрова 

и њихових 

саставних 

елемената. 

- Познавање и 

разумевање појава 

и развоја 

најзначајнијих 

музичких облика 

кроз векове. 

 

Вокални и вокално инструментални 

облици: духовни и световни. Врсте 

вишегласја. 

Хомофонија и полифонија. 

Мелизматика и силабика. 

Облици инструменталне музике 

(апсулутни и програмски), Музичка 

драматургија и ток. 

Препоручени облици за обраду: 

Вокални и вокално инструментални 

Духовни: 

Литургија, опело, миса, реквијем, мотет, 

кантата, ораторијум, пасија, корал, хорска 

песма. 

Световни: Опера, Оперета, Мјузикл, Соло 

песма, Хорска песма, Руковет, Кантата, 

Забавна песма (џез, рок, народна песма.. 

Инструментални облици-апсолутни: 

Сонатни циклуси: соната, симфонија, 

концерт, камерна музика. Полифони 

облици: фуга, инвенција, барокна свита. 

Програмски облици: симфонијска поема, 

симфонијска свита, комад, програмска 

симфонија. 

Препоручени примери за слушање 

музике: 

Мокрањац-Литургија и Опело, Моцарт-

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

-праћење остварености 

исхода; 

-активност на часу. 

- Познаје и разликује музичке облике, форме и 

жанрове као и њихове саставне елементе: тема, 

реченица, период, песма, принцип варирања, 

цикличност.. опера: увертира, арија, речитатив, 

нумере..као и њихову поделу на основу 

извођачких састава: вокални, инструментални, 

вокално инструментални.. 

- Самостално креира мање музичке форме у 

складу са могућностима користећи класичне 

инструменте и-или компјутерску технологију.  
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Крунидбена миса, Реквијем 

Палестрина-Миса Папи 

Марчелу, Мотети ренесансних 

Композитора по избору, 

Кантате-Ј.С.Бах (избор), 

Ораторијуми (Хендл, избор), 

Пасија по Матеји, Бах, 

Корали-Бах, избор. 

Хорска песма: Милојевић, 

Душан Максимовић Думакс, 

Светислав Божић... 

Опера-Верди, Росини, Белини, 

Пучини, Вагнер.. избор... 

Оперете: Офембах и Ј. Штраус- 

Избор.. 

Мјузикл-Мачке, Брилијантин, 

Коса, Цигани лете у небо... 

Соло песме-Шуберт, Шуман.. 

Милојевић, Бајић.. избор 

Руковети-Мокрањац 

Џез, Рок, Забавна, Народна-песма по 

избору домаћих и страних аутора.  

Инструментални облици: 

Соната-Моцарт, Бетовен.. 

избор, 

Симфоније-избор из класицизма, 

Романтизма и савремених аутора.. 

Концерт-Лист, Шопен, 

Рахмањихов, Чајковски, 

Меделсон, 

Григ.. и многи други по избору. 

Камерна музика: барокна дела, 

Класичарски квартети, 

Савремени аутори-избор 

Фуга, инвенција-Бах, Франк.. 

Барокна свита-Бах.. 

Симфонијска поема-Лист, Сметана.. 

Симфонијска свита-Корсаков, 

Шехерезада... 
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Избор из разних збирки 

Клавирских комада класичних, 

романтичарских и савремених аутора. 

Програмска симфонија-Берлиоз-

Фантастична, 

Лист-Данте и Фауст...Густав Малер... 

 

3. 

Општа музичка 

теорија и анализа 
 

Дурске и молске лествице, ступањ, 

степен, вођица, тетрахорд, интервали, 

трозвуци, четворозвуци, врсте такта, 

трајање нота, темпо, динамика, агогика.. 

Примери за слушање: 

- В. А. Моцарт-Соната Це дуру КВ 545 

- Ф. Шопен-Валцер у це молу ОП 19 

- Т. Албинони-Адађо 

- Н. Р. Корсаков-Прича о цару 

Салтану-Бумбаров лет  

Избор примера за солфеђо и примера из 

музичке литературеразних аутора (Бора 

Поповић, Влада Јовановић, Зорислава 

Васиљевић, Миодраг Васиљевић..) као и 

хорске литературеза илустрацију, 

извођење и анализу. 

Избор народних и забавних песама. 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

-праћење остварености 

исхода; 

-активност на часу. 

- Ученик је усвојио и проширио знања о 

основним музичко-теоретским појмовима. 

- Влада елементима музичке писмености, зна да 

прочита и пише ноте у виолинском и бас кључу, 

у различитим тоналитетима, метрима и са 

различитим ритмичким комбинацијама. 

- Познаје ознаке за темпо, динамику и агогику и 

уме да их примени на конкретном музичком 

примеру. 

- Успешно изводи мелодијско-ритмичке захтеве 

уз игру улога на сцени. 

- Прецизно изводи ритмичко-мелодијске захтеве 

уз осмишљене кореографије. 

- Познаје музичке интервале и акорде и може 

самостално да их формира од задатог тона. 

- Познаје компјутерске програме за писање нота 

и обраду звука. 

4. 

Музика у 

првобитној 

друштвеној 

заједници и 

културама Старог 

века 

 

Корени музике и њене првобитне улоге, 

извори, документи, најстарији музички 

инструменти.  

Примери за слушање: 

Снимци традиционалне музике разних 

народа. Музика у животу старих 

источних народа, Грчке и Рима (улога, 

облици, инструменти, теорија). Јевреји - 

Псалми по избору: Грци (напитница 

Сеикилоса). 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

-праћење остварености 

исхода; 

-активност на часу. 

- Препознаје и разликује одлике стилова у 

музичком изражавању од првобитне заједнице 

до краја ренесансе. 

- Испољава потребу за свакодневним слушањем 

музике и на основу тога формира трајно 

интересовање према музици уопште 

- Препознаје називе одслушаних композиција уз 

познавање њихових аутора, облика као и време 

настанка... 

Експресивно, аутономно доживљава карактер 

одслушане композиције 

- Поседује адекватан музички укус. 

- Самоиницијативно посећује концерте и друге 

музичке манифестације. 

- Препознаје естетске вредности у култури свог 
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и народа других земаља уочавањем 

карактеристичних обележја музике светске 

народне баштине. 

- Сагледава и вреднује утицај народног 

стваралаштва на уметничко стваралаштво.  

5. 
Музика средњег 

века 
 

Стара хришћанска музика: грегоријански 

корал и византијско певање. 

Рани облици вишегласја: органум, 

дискант, мотет (старофранцуски). 

Световна музика средњег века: 

трубадури, минезенгери. 

Почеци духовне и световне музике код 

нас. 

Примери за слушање: 

Грегоријански корали-избор, византијско 

певање, органум, Хилдегард оф Бинген 

(избор).Рамбо де Вакеира-Календа маја; 

Адам де ла Ал- Игра о Робену и Мариони; 

Кир Стефан Србин - Ниња сили, Вкусите 

и видите.  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

-праћење остварености 

исхода; 

-активност на часу. 

 

6. Музика ренесансе  

Три века великих достигнућа у уметности 

(14, 15. и 16). 

Развој духовног и световног вишегласја. 

Мотет, миса, мадригал. 

Највећи представници ренесансне 

вокалне музике: Палестрина, Орландо ди 

Ласо, Галус, Маренцио, Да Веноза. 

Инструментална музика ренесансе. 

Ренесанса код нас: Фрањо Босанац, 

Андрија Мотовуњанин. 

Примери за слушање: 

Жанекен - Битка код Марињана; 

Палестрина-Миса Папи Марчелу 

(одломак); Ласо-Мадона миа кара; Ехо; 

Галус-Патер ностер; Ево како умире 

праведник. 

Неки мадригали Маренција или Да 

Венозе; 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

-праћење остварености 

исхода; 

-активност на часу. 
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Ђ. Габријели - Соната пиано е форте; 

Нека тачка из програма ансамбла 

"Ренесанс"; Мотовуњанин - Фротола. 

Фрањо Босанац-Ти спаваш а ја бдим... 

(ансамбл "Арс нова").  

Укупан број часова        64  
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Наставни предмет: ГЕОГРАФИЈА У ПОЉОПРИВРЕДИ 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Трећи  

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теорија Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

 Циљеви предмета: 
-Стицање  знања о природним и друштвеним одликама географске средине и о њиховом утицају на развој пољопривреде; 

- Оспособљавање ученика да примењују географско  знање у даљем образовању и професионалном развоју;  

- Оспособљавање ученика за посматрање,класификацију,решавање проблема и закључивање; 

- Оспособљавање ученика да користе писане,графичке и др.изворе информација и да их примењују у процесу учења; 

- Оспособљавање ученика за одговорно опхођење према себи и окружењу и активно учествовање у заштити,обнови и унапређивању животне средине. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часо

ва 

Препоручени садржаји по темама Вредновање остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

 

1. 

 

Пољопривреда и 

њена просторна 

својства 

 

5 

• Пољопривреда - место у структури привреде и 

функције 

• Подела и типови пољопривреде у свету 

• Географски размештај пољопривредне 

производње 

• Агроиндустрија - појам и значај 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености исхода 

- тестове знања 

 

• дефинише значај, развој и место у 

структури привреде 

• наводи функције пољопривреде 

• наведе поделу и типове 

пољопривреде у свету 

• опише важност географског 

размештаја пољопривредне 

производње 

• објасни значај агроиндустрије 

 

2. 

 

Природни услови 

за развој 

пољопривреде 

7 

• Физичкогеографске одлике географске средине 

као важан услов за развој пољопривредне 

производње 

• Заштита и унапређивање пољопривреде и 

животне средине 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености исхода 

- тестове знања 

 

• објасни утицај и значај рељефа, 

климе, воде, тла, биљних и 

животињских заједница за развој 

пољопривредне производње 

• препозна деградацију природне 

средине у окружењу и да предложи 

мере за заштиту и унапређивање 

аграрног простора 
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• изводи активности везане за 

заштиту и унапређивање 

пољопривреде и животне средине 

3. 

 

Друштвени услови 

за развој 

пољопривреде 

10 

• Пораст светског становништва и расположиве 

количине хране 

• Повезаност структурних одлика становништва 

са производњом хране и начинима исхране 

• Миграције пољопривредног становништва и 

процес деаграризације 

• Сеоска насеља и сеоски атари као простори 

пољопривредне производње 

• Градови као аграрна тржишта 

• Научнотехнолошка достигнућа и 

пољопривреда - позитивне и негативне 

последице 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености исхода 

- тестове знања 

 

• објасни однос између броја 

становника на Земљи и 

расположивих количина хране 

• доведе у везу структуре 

становништва са производњом 

хране и начине исхране 

• објасни процес деаграризације 

као последицу миграције 

пољопривредног становништва 

• објасни везу између саоских 

насеља као аграрних произвођача и 

градова као аграрних тржишта 

• наведе позитивне и негативне 

последице научнотехнолошких 

достигнућа на пољопривредну 

производњу 

4. 

 

Социоекономски и 

организационо-

технички услови за 

развој 

пољопривреде 

6 

• Просторни аспекти аграрних односа 

• Аграрни простор и структура земљишног 

фонда 

• Научно-технолошки развој и просторна 

организација пољопривреде 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености исхода 

- тестове знања 

 

 • наведе типове власништва и 

располагања земљом (приватно, 

заједничко, стварно) 

• наведе типове аграрних система 

• објасни системе искоришћавања 

земљишта 

• објасни значај величине поседа и 

парцелације земљишта у 

пољопривредној производњи 

• наведе структуру земљишног 

фонда 

• наведе врсте агротехничких мера 

у пољопривреди (механизација, 

хемизација, мелиорација, аграрне 

револуције) 

 

5. 

 

Географска 

својства 

земљорадње 

15 

• Настанак, развој, границе и значај земљорадње 

и сточарства 

• Географско порекло и просторни размештај 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености исхода 

• опише настанак, развој и границе 

земљорадње 

• објасни географско порекло и 
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најважнијих биљних култура у Србији и у свету 

• Земљорадња као извор сировина за индустрију 

• Заштита и унапређивање биљне и сточарске 

производње 

- тестове знања 

 

просторни размештај производње 

најважнијих биљних култура у 

нашој земљи и у свету 

• наведе индустријске гране које 

користе производе земљорадње као 

сировине 

• предвиди мере за заштиту и 

унапређивање биљне производње у 

свом окружењу 

 

6. 

 

Географска 

својства 

сточарства,лова и 

риболова 

12 

• Развој сточарства, лова и риболова 

• Просторни размештај сточарства, лова и 

риболова 

• Сточарство и риболов као извор сировина за 

индустрију 

• Заштита и унапређивање сточарства, лова и 

риболова 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености исхода 

- тестове знања 

 

• опише развој сточарства, лова и 

риболова 

• објасни просторни размештај 

производње најважнијих 

сточарских производа у нашој 

земљи и у свету 

• објасни просторни размештај 

ловних и риболовних подручја 

• наведе индустријске гране које 

користе производе сточарства и 

риболова 

• предвиди мере за заштиту и 

унапређивање сточарства, лова и 

риболова у свом окружењу 

7. 

Шумарство - 

просторне 

карактеристике 

 

4 

• Типови и географски размештај шума у Србији 

и у свету 

• Експлоатација, прерада, заштита и 

унапређивање шума 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености исхода 

- тестове знања 

 

• опише типове и распрострањење 

шума у нашој земљи и у свету 

• наведе облике експлоатације 

шума 

• наведе индустријске гране које 

користе дрво као сировину 

• предвиди мере за заштиту и 

унапређивање шума 
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8. 

Глобализација и 

култ хране у 

21.веку 

 

9 

• Глобализација и глобални процеси; 

глобализација светске привреде и њене 

последице 

• Међународна организација ФАО и њени 

домети и улога у савременом свету 

• Урбанизација и савремена исхрана 

становништва 

• Облици исхране становништва и њихово 

распрострањење 

• Узроци и последице недовољне исхране 

становништва, проблем глади, у појединим 

деловима света 

• Исхрана савременог човека 

• Заштићени прехрамбени производи у Србији и 

у осталим деловима света 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености исхода 

- тестове знања 

 

• објасни појам глобализације и 

њен утицај у домену производње и 

размене хране у свету 

• опише домен деловања и значај 

међународне организације ФАО 

• опише утицај урбанизације на 

промене у начину исхране 

становништва 

• објасни повезаност различитих 

традиција, култура и религија на 

начине исхране становништва у 

свету 

• наведе узроке и последице 

недовољне исхране становништва 

у појединим деловима света 

• примени здраве облике исхране 

• наведе заштићене прехрамбене 

производе из наше земље и из 

појединих држава света 

 

Укупан број часова 64    

Корелација са другим наставним предметима/модулима:Биологија, Хемија, Историја, Рачунарство и информатика 
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Наставни предмет: ЛОГИКА СА ЕТИКОМ 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Трећи  

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви  предмета:  

-  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; 

Задаци:оспособљавање ученика за самостално,критчко размишљање и развијање сензибилитета за етичка питања савременог друштва: 

Редни 

бр. 
Назив теме Бр . часова Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. Увод у логику 3 

• Појам и подела логике. 

• Логика као наука о форми 

мишљења 

• Основни логички принципи 

(идентитет, непротивуречност и и 

искључење трећег) 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

-Опажања 

наставника - 

праћење рада 

на часу 

-Питања – 

одговори 

 

 • 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 

2. 

 

Формална логика: 

• појам 

• суд 

• закључак 

7+7+10 

• Разлика између појма, ствари и 

представе, Врсте појмова 

• Обим и садржај појма 

• Односи међу појмовима 

• Дефиниција и деоба 

• Суд и врсте судова 

• Истиносна вредност сложених 

судова (негација, коњукција, 

дисјункција, импликација и 

еквиваленција) 

• 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 
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• Комбинована подела судова, 

расподељеност појма 

• Односи међу судовима (логички 

квадрат) 

• Врсте закључивања 

• Непосредно закључивање - 

конверзија, обверзија, логички 

квадрат 

• Посредно закључивање - индукција, 

аналогија и дедукција 

• Фигуре категоричког силогизма, 

модуси категоричког силогизма 

• Хипотетички и дисјунктивни 

силогизам 

• Доказ 

• Примери индуктивног и 

дедуктивног закључивања у наукама. 

• 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, коњукција, дисјункција, 

импликација и еквиваленција) и наводи примере 

• разликује квантитет и квалитет суда, препознаје форму 

а,е,и,о 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 5 

• Паралогизми и софизми 

• Грешке у закључку 

• Грешке у доказу 

• Грешке у аргументацији 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

-Опажања 

наставника - 

праћење рада 

на часу 

- Питања - 

одговори  

• 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, 

аргументум ад хоминем, пост хоц ерго проптер хоц. 

4. Појам и значај етике 4 

• Настанак и предмет етике 

• Појам норме и појам морала 

• Разлика између обичајних, правних 

и етичких норми 

• набраја правила (норме) из различитих сфера живота 

• издваја правила која слободно прихватамо и разликује 

их од оних која имају спољашње порекло 

• дефинише предмет етике 

5. 

Лични идентитет, 

слобода и 

одговорност 

14 

• Улога визуелног идентитета у 

формирању личног идентитета - 

међусобни утицаји 

• Појмови пола и рода 

• Утицај медија на релативизацију 

• 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 
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*Корелација са другим наставним предметима/модулима:Српски језик и књижевност, Историја, Грађанско васпитање, Верска настава 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

етичких вредности 

• Естетски и етички идеал 

• Тело и интервенције на телу 

• Сајбер идентитет, морал и слобода 

избора 

идентитета 

• уочава разлику између модних и етичких императива 

• супротставља медијски наметнуте животне идеале и 

етичке вредности 

6. 
Основне етичке 

норме и вредности 
14 

• Пријатељство 

• Верност 

• Породица 

• Љубав 

• Морално добро 

• Донација органа 

• Сурогат мајка 

• Клонирање 

• 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 између основних етичких праваца 

Укупан 

 број часова 

64    
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Наставни предмет: ФИЗИКА   

Подручје рада: Пољопривреда ,производња и прерада хране 

Разред: Трећи  

Образовни профил: Пољопривредни  техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64  
 

 
 

Недељни фонд часова: 2    

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 и 1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви предмета:  
- Развијање функционалне писмености (природно-научна, техничка и математичка); 

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

- Развијање логичког и апстрактног мишљења; 

- Развијање свести о значају експеримента при упознавању, разумевању и проверавању физичких законитости; 

-  Стицање знања о природним ресурсима, њиховој ограничености и одрживом коришћењу; 

- Развијање правилног односа ученика према заштити, обнови и унапређењу животне средине; 

- Стицање основних сазнања о процесима и производима различитих технологија; 

-  Развијање радних навика и одговорности и способности за примену стечених знања; 

- Формирање основе за даље образовање 

Задаци:  

• Користити сва доступна наставна средства; 

• Користити мултимедијалне презентације; 

• Упућивати ученике да користе интернет и стручну литературу; 

• Подстицати ученике да раде рачунске задатке; 

• Примењивати рад у паровима и рад у мањим групама; 

• Мотивисати ученике да самостално решавају проблеме користећи истраживачки приступ научном образовању; 

• Континуирано упућивати ученике на примену физике у будућем позиву и свакодневном животу кроз примере из праксе.  

Редни 

 бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

1. 
Молекулска 

физика 
24 

• Међумолекулске силе, агрегатна стања 

• Чврста тела (структура, еластична својства, 

Хуков закон) 

• Течности (својства течности, површински 

напон, квашење, капиларне појаве, вискозност) 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

• разуме постојање везе између 

микроскопских и макроскопских својстава 

супстанције 

• објасни структуру чврстих тела и њихова 

физичка својства 
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• Притисак, запремина, температура гаса 

• Гасни процеси, једначина стања и гасни закони 

Демонстрациони огледи: 
• Демонстрација различитих врста еластичности 

• Демонстрација површинског напона течности 

Лабораторијске вежбе: 
- Одређивање коефицијента вискозности 

Стоксовом методом 

- Проверавање Бојл- Мариотовог закона 

-тестове знања • опише физичка својства течности 

(површински напон, квашење, капиларност, 

вискозност) 

• разуме једначину идеалног гасног стања и 

гасне законе 

• изведе лабораторијску вежбу, правилно и 

безбедно рукује наставним средствима, 

изврши потребне прорачуне и израчуна 

грешке при мерењу 

 

2. 
Топлотне појаве 

15 

 

• Веза између количине топлоте и промене 

температуре тела 

• Промене агрегатних стања (топљење, 

кристализација, испаравање, кондензација) 

• Латентне топлоте супстанције 

• Начини преношења топлоте. Топлотни 

проводници и изолатори 

• Очување енергијских ресурса. Класични и 

алтернативни извори енергије 

 Демонстрациони огледи: 
- Демонстрација топлотне проводљивости 

чврстих тела 

- Демонстрација преноса топлоте струјањем 

• Демонстрација преноса топлоте зрачењем 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

-тестове знања 

• разуме промене које настају у телима при 

топлотној размени 

• схвати појам латентне топлоте и промене 

агрегатних стања 

• разликује начине преноса топлоте 

• разуме значај очувања енергијских ресурса 

 

3. 

Електричне 

појаве 
18 

• Статичка расподела наелектрисања на 

проводнику (електрично поље и потенцијал) 

• Електрична својства изолатора 

• Наизменична струја. Активни и реактивни 

отпорници 

• Рад и снага једносмерне и наизменичне струје 

• Теслин трансформатор 

 Демонстрациони огледи: 
- Демонстрација расподеле потенцијала на 

наелектрисаном проводнику 

- Демонстрација промене капацитета код 

плочастог кондензатора 

- Мерење ефективне вредности електричног 

напона 

• Лабораторијска вежба: 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

-тестове знања 

• разуме статичку расподелу наелектрисања 

код металних проводника 

• разуме електрична својства изолатора 

• разуме електричну отпорност проводника, 

капацитивност кондензатора и индуктивност 

завојнице 

• схвати како настаје наизменична струја и 

знаће да разликује максималне, тренутне и 

ефективне вредности струје и напона 

• разуме шта је импеданса у колу наизменичне 

струје 

• опише карактеристике високофреквентних 

струја 

• изведе лабораторијску вежбу, правилно и 

безбедно рукује наставним средствима, 
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*Корелација са другим наставним предметима/модулима:  Сви стручни предмети у којима се примењује физика, Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провера Омовог закона у колу наизменичне 

струје 

изврши потребне прорачуне и израчуна 

грешке при мерењу 

4. Таласна оптика 13 

• Хајгенсов принцип. Интерференција светлости 

• Дифракција светлости 

• Поларизација и дисперзија светлости 

• Расејање светлости 

Демонстрациони огледи: 
- Дисперзија беле светлости на призми 

- Дифракција светлости на решетки 

 Лабораторијска вежба: 

- Одређивање константе дифракционе решетке 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

-тестове знања 

• схвати таласна својства светлости 

• опише шта је интерференција, дифракција, 

поларизација, дисперзија и расејање светлости 

• изведе лабораторијску вежбу, правилно и 

безбедно рукује наставним средствима, 

изврши потребне прорачуне и израчуна 

грешке при мерењу 

Укупан број часова    64 
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Наставни предмет: ХЕМИЈА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи  

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 и 1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви предмета:  

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

- Развој хемијске научне писмености и способности комуникације у хемији; 

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

- Разумевање корисности од хемијске производње у савременом друштву; 

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

-Разумевање односа између структуре супстанци, њиховог својства као и могућности њихове примене; 

-Развој одговорног става према коришћењу супстанци у свакодневном животу; 

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

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

-Развој свести о сопственом знању и потреби за перманентним хемијски образложењем. 

Задаци: 

- Стекну шира и продубљена знања о структури и својствима биохемијскихједињења; 

- Усвоје основна знања о принципима хемијске технологије и значају производа хемијске индустрије; 

- Овладају основним знањима неопходним за разумевање и примену производа хемијске индустрије у свакодневном животу; 

- Потпуно упознају методе хемијских истраживања; 

- Развијају критичку и стваралачки машту и формирају правилан однос према раду; 

- Развијају способност за научну активности и умеће да самостално уче, 

- Развијају способност за успешно настављање образовања и изучавања других области у којима се хемија појављује. 

Редни бр. Назив теме 
Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. Увод у биохемију 20 

• Дефиниција биохемије и 

метаболизма 

• Вода и њена улога у организму 

• Биогени елементи 

• витамини 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење 

остварености исхода 

• Дефинише биохемију 

• дефинише и подели метаболизам 

• Објасни особине и улогу воде у организму 

• Дефинише, подели и објасни улогу биогених 

елемената у организму 
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Корелација са другим предметима: Биологија, Модули из сточарства, Физика, Математика 

 

• ензими 

• хормони 

• високо енергетска једињења 

методом разговора , 

- тестови знања 

• Објасни поделу и улогу витамина 

• Дефинише и објасни поделу, структуру, улогу, 

инхибицију и активацију ензима 

• дефинише, подели и истакне најзначајније 

хормоне, жлезде које их луче као и њихову 

улогу у организму 

• Дефинише високоенергетска једињења и 

објасни њихову улогу у метаболизму 

2. 
Метаболизам угљених 

хидрата 
15 

• варење угљених хидрата 

• гликолиза (млечно-киселинско 

врење) 

• аеробни метаболизам угљених 

хидрата 

• Кребсов циклус 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење 

остварености исхода 

методом разговора , 

- тестови знања 

• објасни варење угљених хидрата 

• на основу шеме објасни гликолизу 

• на основу шеме објасни аеробни метаболизам 

угљених хидрата и његову повезаност са 

гликолизом 

• на основу шеме објасни Кребсов циклус и 

његову повезаност са гликолизом 

3. 

 
Метаболизам липида 15 

•варење масти 

• β- оксидација масних киселина 

• ацетонска тела 

• метаболизам глицерола и виших 

масних киселина са непарним 

бројем угљеникових атома 

• метаболизам фосфолипида и 

холестерола 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

праћење 

остварености исхода 

методом разговора и 

тестовима знања 

• објасни варење масти 

• на основу шеме објасни метаболизам масних 

киселина и, продукте метаболизма као и 

повезаност са Кребсовим циклусом 

• објасни узроке настајања ацетонских тела 

(ацетон, β- окси бутерна и кето бутерна 

киселина) 

• на основу шеме објасни метаболизам сложених 

липида 

4. Метаболизам протеина 14 

• варење протеина 

• дезаминација амино киселина 

• декарбоксилација амино киселина 

• начини излучивања азота из 

организма и биосинтеза урее 

• метаболизам и биосинтеза 

хемоглобина 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

праћење 

остварености исхода 

методом разговора и 

тестовима знања 

• објасни варење протеина као и улогу активних 

и неактивних облика ензима који учествују у 

варењу протеина 

• објасни процесе дезаминације и 

декарбоксилације као и продукте тих реакција 

• наведе начине елиминације азота из организма 

• на основу шеме објасни биосинтезу урее 

• на основу шеме објасни метаболизам и 

биосинтезу хемоглобина 

Укупан број 

часова 
 

64    
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Наставни предмет: БИОЛОГИЈА 

Подручје рада: Пољопривреда ,производња и прерада хране 

Разред:  Трећи  

Образовни профил: Пољопривредни  техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64  
 

 
 

Недељни фонд часова: 2    

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 и 1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви предмета: 

- Упознавање разноврсности живог света; 

-  Упознавање са појмом, пореклом и класификацијом вируса и њиховим утицајем на жива бића; 

- Упознавање са одликама бактерија и њиховим утицајем на жива бића; 

-  Упознавање са разноврсношћу алги, гљива и лишаја и њиховим утицајима на човека и друга жива бића; 

 -  Упознавање са разноврсношћу виших биљака; 

-  Упознавање са одликама протиста; 

- Упознавање са разноврсношћу животиња. 

Задаци: Упознавање са основним појмовима уз биологије 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености  

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

1. 
Разноврсност 

живог света 
3 

• Разноврсност живог света (царства на Земљи) 

• Класификација живих бића (таксономске категорије) 

• Методе систематике 

• Принципи филогенетске систематике  

Евидентирање и 

оцењивање ученика 

(путем усмене и 

писане провере 

знања, тестирања, 

практичних радова - 

вежбања, израде 

презентација и 

пројеката) 

• дефинише царства живог света 

• дефинише основне систематске 

категорије биљног и 

животињског света  

2. Вируси 3 

• Вируси - грађа и размножавање 

• Порекло вируса 

• Класификација вируса 

• Утицај вируса на жива бића и значај 

Евидентирање и 

оцењивање ученика 

(путем усмене и 

писане провере 

знања, тестирања, 

• дефинише појам и порекло вируса 

• објасни грађу и размножавање 

вируса 

• категорише вирусе према њиховим 

карактеристикама 
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практичних радова - 

вежбања, израде 

презентација и 

пројеката) 

• утврди утицај вируса на жива бића 

3. Бактерије 3 

• Бактерије - опште одлике 

• Еубактерије (праве бактерије) и Архебактерије 

• Еколошки аспекти и значај бактерија  

Евидентирање и 

оцењивање ученика 

(путем усмене и 

писане провере 

знања, тестирања, 

практичних радова - 

вежбања, израде 

презентација и 

пројеката) 

• објасни опште одлике и разврста 

бактерије према њиховим 

карактеристикама 

• утврди утицај бактерија на друга 

жива бића  

4. Алге 4 

• Раздели алги: црвене алге (Rhodophyta), силикатне алге 

(Bacillariophyta), мрке алге (Phaeophyta), зелене алге 

(Chlorophyta), опште одлике, систематика, филогенија, 

екологија и распрострањење  

Евидентирање и 

оцењивање ученика 

(путем усмене и 

писане провере 

знања, тестирања, 

практичних радова - 

вежбања, израде 

презентација и 

пројеката) 

• наведе најзначајније особине 

сваког раздела алги 

• анализира распрострањење сваког 

појединачног раздела 

• анализира еколошки аспект алги  

5. Гљиве 3 

• Опште одлике гљива 

• Систематика гљива 

• Значај гљива у природи и привреди 

• Гљиве као изазивачи болести култивисаних биљака, 

домаћих животиња и човека 

Евидентирање и 

оцењивање ученика 

(путем усмене и 

писане провере 

знања, тестирања, 

практичних радова - 

вежбања, израде 

презентација и 

пројеката) 

• наведе најзначајније особине 

сваког раздела и подраздела у 

оквиру царства гљива 

• анализира еколошки аспект гљива  

1.  Лишаји 3 

• Опште одлике-компоненте лишаја 

• Систематика и филогенија лишаја 

• Екологија и распрострањеност лишаја 

• Значај лишаја у природи и привреди 

Евидентирање и 

оцењивање ученика 

(путем усмене и 

писане провере 

знања, тестирања, 

практичних радова - 

• наведе најзначајније особине сваке 

класе раздела лишаја 

• анализира еколошки аспект лишаја 
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вежбања, израде 

презентација и 

пројеката) 

7. Више биљке 17 

• Раздео риниофите (Rhyniophyta): опште одлике 

• Раздео маховине (Bryophyta): опште одлике, систематика, 

значај маховина у природи 

• Раздео пречице (Lycopodiophyta): опште одлике 

• Раздео раставићи (Equisetophyta): опште одлике, значај. 

• Раздео папрати (Polypodiophyta): опште одлике, систематика 

и еколошки аспекти 

• Раздео голосеменице (Pinophyta): опште одлике Сисематика 

и еколошки аспекти. Класа изумрлих семених папрати: 

одлике и значај. 

• Класа цикаси (Cicadopsida): опште одлике. еколошки 

аспекти 

• Класа Гинко (Ginkopsida): опште одлике, еколошки аспекти 

• Класа четинара (Pinopsida): опште одлике, систематика, 

еколошки аспекти 

• Раздео скривеносеменице (Magnoliophyta): опште одлике. 

Систематика скривеносеменица: одлике дикотила и 

монокотила. 

• Класа дикотиле (Magnoliopsyda).Фамилије: љутићи, букве, 

брезе, купуси, руже, махунарке, помоћнице, уснатице, 

главочике. Еколошки аспекти 

• Класа монокотиле (Liliopsyda). Фамилије: љиљани, шашеви, 

траве. Еколошки аспекти  

Евидентирање и 

оцењивање ученика 

(путем усмене и 

писане провере 

знања, тестирања, 

практичних радова - 

вежбања, израде 

презентација и 

пројеката) 

• наведе најзначајније особине 

сваког раздела и класе виших 

биљака 

• анализира еколошки аспект 

представника сваког појединачног 

таксона  

8. 

Протисти  

3 

• Царство протиста: опште одлике, класификација, еколошки 

аспекти 

• Протисти изазивачи разних болести животиња и људи 

Евидентирање и 

оцењивање ученика 

(путем усмене и 

писане провере 

знања, тестирања, 

практичних радова - 

вежбања, израде 

презентација и 

пројеката) 

• наброји представнике протиста 

• наведе протисте изазиваче болести 

животиња и људи 
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Корелација  са другим предметима:  Географија, Биљна производња, Сточарска производња 

9. Животиње 25 

• Сунђери (Porifera): опште одлике, систематика, еколошки 

аспекти 

• Дупљари, жарњаци (Cnidaria): опште одлике, систематика, 

еколошки аспекти 

• Пљоснати црви (Platyhelmintes): опште одлике, систематика, 

еколошки аспекти, Паразитски пљоснати црви 

• Ваљкасти црви (Nematoda): опште одлике, систематика, 

еколошки аспекти 

• Мекушци (Molluska): пужеви, шкољке, главоношци. Опште 

одлике, систематика, еколошки аспекти 

• Чланковити црви (Annelida): опште одлике, систематика, 

еколошки аспекти 

• Зглавкари (Аrthropoda): пауколики зглавкари, стоноге, 

ракови и инсекти. Опште одлике, систематика, еколошки 

аспекти 

• Бодљокошци (Echinodermata): опште одлике, систематика, 

еколошки аспекти 

• Хордати (Chordata): опште одлике, класификација и 

филогенија 

• Плашташи (Tunikcata): опште одлике. 

• Копљаче (Cephalochordata): опште одлике. 

• Основна класификација кичмењака (Vertebrata) 

• Колоусте: опште одлике. 

• Рибе са хрскавичавим скелетом (Chondrichthyes): опште 

одлике, систематика, еколошки аспекти 

• Рибе са коштаним скелетом (Osteichthyes): опште одлике, 

систематика, еколошки аспекти 

• Водоземци (Amphibia): опште одлике, систематика, 

еколошки аспекти 

• Гмизавци (reptilia): опште одлике, систематика, еколошки 

аспекти 

• Птице (Aves): опште одлике, систематика, еколошки 

аспекти 

• Сисари (Маmmalia): опште одлике, систематика, еколошки 

аспекти 

Евидентирање и 

оцењивање ученика 

(путем усмене и 

писане провере 

знања, тестирања, 

практичних радова - 

вежбања, израде 

презентација и 

пројеката) 

• наведе најзначајније особине сваке 

класе животиња 

• анализира еколошки аспект 

представника сваког појединачног 

таксона 

Укупан број часова 64    
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А. Обавезни општеобразовни предмети: ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР  (Четврти разред) 

Наставни предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Четврти 

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

96    

Недељни фонд часова: 3    

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 и 1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви предмета: 

-  Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику; 

-  Развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевног (стандардног) језика у усменом и писаном изражавању; 

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

-  Оспособљавање за ефикасно комуницирање; 

-  Оспособљавање ученика да користе стручну литературу и језичке приручнике; 

- Продубљивање и проширивање знања о српској и светској књижевности; 

 -  Оспособљавање за интерпретацију књижевних текстова; 

-  Унапређивање књижевних знања и читалачких вештина; 

- Упознавање и проучавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у књижевности; 

- Унапређивање знања о сопственој култури и културама других народа: 

- Развијање хуманистичког и књижевног образовања и васпитања на најбољим делима српске и светске културне баштине; 

-  Упућивање ученика на истраживачки и критички однос према књижевности; 

- Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности; 

-  Развијање трајног интересовања за нова сазнања. 

Задаци:  

-овладавање знањима о српском књижевном језику, стицање вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом 

изражавању, приликом учења, образовања и интелектуалног развоја; 

- унапређење културе језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, са 

развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура. 

- упознавање  репрезентативних дела српске књижевне баштине и дела опште књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вредности; 

- неговање и развијање читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним књижевним делима из 

историје српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној иистраживачкој улози; 

- развијање литерарних афинитета да би ученици пожелели да постану читаоци рафинираног естетског укуса који ће умети да на истраживачки, стваралачки и 

активан начин читају књижевна дела свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;  
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-усвајање хуманистичких ставова, уверења и система вредности; 

- оспособљавање за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова агресивног и 

асоцијалног понашања и за развијање самосвести и личне одговорности; 

-подстицање на саосећање са ближњима и одговорност према другом 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

1. 
Савремена 

поезија 
15 

• Одлике савремене поезије 

• Избор из светске лирике 20. века (Превер, Ахматова, 

Цветајева, Бродски) 

• Васко Попа: "Каленић", "Манасија", "Кора" (избор из 

циклуса Списак) 

• Миодраг Павловић: "Научите пјесан", "Реквијем" (или две 

песме по избору) 

• Десанка Максимовић: "Тражим помиловање" (избор) 

• Бранко Миљковић: "Поезију ће сви писати" 

• Стеван Раичковић: "Камена успаванка" (избор) 

• Процена остварености исхода 

Вредновање 

остварености исхода 

ће бити вршено кроз 

праћење 

остварености 

исхода, писану и 

умену проверу 

знања 

• наведе обележја савремене поезије 

• тумачи песничка дела износећи 

доживљаје, запажања и образложења 

о њима 

• изведе закључак о 

карактеристикама песничког језика, 

мотивима и форми у обрађеним 

песмама 

2. 

 

Савремена 

проза 
30 

• Структурни чиниоци прозног књижевноуметничког дела и 

типологија романа 

• Есеј. Исидора Секулић: "О култури", 

• Иво Андрић: "Разговор с Гојом" или "О причи и причању" 

• Приповетка. Бранко Ћопић: "Башта сљезове боје" (избор) 

• Данило Киш: "Енциклопедија мртвих" 

• Борхес: "Чекање" 

• Роман. Албер Ками: "Странац" 

• Иво Андрић: "Проклета авлија" 

• Владан Десница: "Прољећа Ивана Галеба" (одломак по 

избору као пример за роман-есеј) 

• Меша Селимовић: "Дервиш и смрт" 

• Добрица Ћосић: "Корени" 

• Добрица Ћосић: "Време смрти" (избор одломака) 

• Књижевна критика. Петар Џаџић: "О Проклетој авлији" 

• Процена остварености исхода 

Вредновање 

остварености исхода 

ће бити вршено кроз 

праћење 

остварености 

исхода, писану и 

умену проверу 

знања 

• именује различите прозне врсте и 

приповедне поступке 

• тумачи дело у складу са његовим 

жанровским особеностима 

• интегрише лично искуство током 

читања и тумачења дела 

• вреднује дело износећи аргументе 

3. 
Савремена 

драма 
8 

• Одлике савремене драме 

• С. Бекет: "Чекајући Годоа" 

• Душан Ковачевић: "Балкански шпијун" 

• Драмска књижевност и други медији - Б. Пекић: "Чај у пет" 

Вредновање 

остварености исхода 

ће бити вршено кроз 

праћење 

• увиди разлику између 

традиционалне и савремене драме 

• упореди драмски књижевни текст 

са другим облицима његове 
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или А. Поповић: "Развојни пут Боре шнајдера" или Љ. 

Симовић: "Путујуће позориште Шопаловић" 

• Процена остварености исхода 

остварености 

исхода, писану и 

умену проверу 

знања 

интерпретације 

• формулише личне утиске и 

запажања о драмском делу 

4. 
Класици светске 

књижевности 
7 

• В: Шекспир: "Хамлет" 

• Е. А. По: "Гавран" 

• Ф. M: Достојевски: "Злочин и казна" 

• Процена остварености исхода 

Вредновање 

остварености исхода 

ће бити вршено кроз 

праћење 

остварености 

исхода, писану и 

умену проверу 

знања 

• препозна свевременост обрађених 

тема 

• тумачи дела износећи своја 

запажања и утиске и образложења о 

њима 

5. Синтакса 8 

• Синтаксичке јединице (комуникативна реченица, 

предикатска реченица, синтагма, реч) 

• Основне реченичне и синтагматске конструкције 

• Падежни систем и његова употреба. Предлошко-падежне 

конструкције 

• Конгруенција. Синтакса глаголских облика. 

• Систем зависних реченица, 

• Систем независних реченица (обавештајне, упитне, узвичне, 

заповедне и жељне) 

• Напоредне конструкције. Појам напоредног односа. Главни 

типови напоредних конструкција (саставне, раставне, 

супротне, искључне, закључне и градационе) 

• Процена остварености исхода 

Вредновање 

остварености исхода 

ће бити вршено кроз 

праћење 

остварености 

исхода, писану и 

умену проверу 

знања 

• одреди синтаксичке јединице и 

њихову функцију 

• одреди типове независних и 

зависних реченица, типове синтагми 

и типове напоредних конструкција 

• разуме појам конгруенције 

• познаје систем глаголских облика 

6. Правопис 5 
• Правописни знаци 

• Општа правила интерпункције у реченици 

Вредновање 

остварености исхода 

ће бити вршено кроз 

праћење 

остварености 

исхода, писану и 

умену проверу 

знања 

• примени правописне знаке у складу 

са језичком нормом 

• употреби знаке интерпункције у 

складу са језичком нормом 

7. 

 

Култура 

изражавања 
23 

• Лексичке вежбе 

• Стилске вежбе 

• Писање есеја 

• Говорне вежбе 

• Школски писмени задаци 4x2+2 

Вредновање 

остварености исхода 

ће бити вршено кроз 

праћење 

остварености 

• напише есеј поштујући структуру 

ове књижевне врсте 

• састави биографију, молбу, жалбу, 

приговор… 

• процењује вредност понуђених 
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*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Грађанско васпитање, Верска настава,  Социологија са правима грађана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Административни функционални стил (писање молбе, 

жалбе, биографије) 

исхода, писану и 

умену проверу 

знања 

културних садржаја 

Укупан број часова   96    
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ЦИЉ  

ИСХОДИ НА 

КРАЈУ ЧЕТВРТОГ 

РАЗРЕДА 

Ученик ће бити у 

стању да:  

ПРЕПОРУЧЕНЕ ТЕМЕ 

ОПШТЕ И СТРУЧНЕ И 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

(80% + 20%) 

КОМУНИКАТИВНЕ 

ФУНКЦИЈЕ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

СЛУШАЊЕ 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање усменог 

говора 

• разуме суштину 

битних информација 

са радија или 

телевизије, 

презентација или 

дискусија о 

актуелним 

збивањима или о 

стварима које се 

њега тичу на 

• Свакодневни живот (планови за будућност, посао и 

каријера) 

• Образовање (могућност образовања у иностранству, 

размена ученика, усавршавање у струци) 

• Друштвено уређење и политички систем у земљама чији 

се језик учи 

• Културни живот (манифестације, сајмови и изложбе 

општег карактера и везане за струку) 

• Медији (утицај медија) 

• Историјске везе Србије и земаља чији се језик учи 

1. Представљање себе 

и других 

2. Поздрављање 

(састајање, растанак; 

формално, 

неформално, 

специфично по 

регионима) 

3. Идентификација и 

именовање особа, 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

Комуникативна настава страних 

језика подразумева поимање језика 

као средства комуникације; 

инсистира на употреби циљног 

језика у учионици у добро 

осмишљеним контекстима од 

Наставни предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Четврти 

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 и 1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљпредмета: 

Развијање сазнајних и интелектуалних способности и стицање позитивног односа према другим културама уз уважавање различитости и усвајање знања и 

умења потребних у комуникацији на страном језику у усменом и писаном облику. 

Задаци:   

- буду оспособљени да  у школској и ван школској свакодневници могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано и сходно ситуацији; 

- продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да страни језик функционално користе и после завршетка свог 

образовања (током студија, у будућем послу или даљем образовању); 

- стекну  увид у језичку стварност и буду оспособљени да  уоче контрасте и врше порђења у односу на сопсвену стварност; 

- буду оспособљени да се компетентно и самосвесно споразумевају са људима из других земаља, усвајају норме вербалне и невербалне комуникације у 

складу са специфичностима језика који уче, као и да наставе, у оквиру формалног образовања и самостално, учење другог и трећег страног језика; 
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приватном и 

професионалном 

плану, уколико се 

говори разговетно 

стандардним 

језиком 

• Свет компјутера 

(оглашавање на различитим глобалним мрежама, 

виртуелни свет комуникације) 

СТРУЧНЕ ТЕМЕ 

• Као у првом разреду 

I. РЕЧЕНИЦА 

- Сви типови упитних реченица 

- Директна и индиректна питања 

- Индиректни говор: рецептивно и продуктивно 

а) изјаве и питања- без промене глаголског времена (глагол 

главне реченице у једном од садашњих времена) 

б) молбе, захтеви, наредбе 

в) изјаве и питања са променом глаголских времена 

- Релативне клаузе 

- Све врсте сложених реченица (временске, клаузе , клаузе, 

итд). 

II. ИМЕНИЧКА ГРУПА 

1. Члан 

- Разлике између одређеног и неодређеног члана у ширем 

контексту 

2. Именице 

- Бројиве и небројиве именице 

3. Заменички облици 

а) Заменице 

Личне заменице у функцији субјекта и објекта 

- Показне заменице 

- Односне заменице 

б) детерминатори 

објеката, боја, бројева 

итд.) 

4. Давање једноставних 

упутстава и команди 

5. Изражавање молби и 

захвалности 

6. Изражавање 

извињења 

7. Изражавање потврде 

и негирање 

8. Изражавање 

допадања и 

недопадања 

9. Изражавање 

физичких сензација и 

потреба 

10. Исказивање 

просторних и 

временских односа 

11. Давање и тражење 

информација и 

обавештења 

12. Описивање и 

упоређивање лица и 

предмета 

13. Изрицање забране и 

реаговање на забрану 

14. Изражавање 

припадања и 

поседовања 

15. Скретање пажње 

16. Тражење мишљења 

и изражавање слагања 

и неслагања 

17. Тражење и давање 

дозволе 

18. Исказивање 

честитки 

интереса за ученике; претпоставља 

примену тзв. Теацхер талк, одн. 

прилагођавање говорне делатности 

наставника интересовањима и 

знањима ученика; инсистира на 

комуникативном аспекту употребе 

језика, одн. на значењу језичке 

поруке, а не толико на граматичној 

прецизности исказа ; претпоставља 

да се знања ученика мере прецизно 

дефинисаним релативним, а не 

толико апсолутним критеријумима 

тачности.  

Један од кључних елемената 

комуникативне наставе је и 

социјална интеракција кроз рад у 

учионици. Она се базира на 

групном или индивидуалном 

решавању проблема, потрази за 

информацијама и мање или више 

комплексним задацима. У тим 

задацима увек су јасно одређени 

контекст, процедура и циљ, чиме 

се унапређује квантитет језичког 

материјала који је неопходан услов 

за било које учење језика. 

Такозвана 

комуникативно<интерактивна 

парадигма у настави страних 

језика, између осталог, укључује и 

следеће компоненте: 

• усвајање језичког садржаја кроз 

циљано и осмишљено учествовање 

у друштвеном чину 

• поимање наставног програма као 

динамичне, заједнички 

припремљене и ажуриране листе 

ЧИТАЊЕ 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

прочитаних 

текстова 

• разуме смисао 

сложенијих текстова 

шематских приказа, 

упутстава, уговора 

• разуме и користи 

обавештења из 

стручних текстова 

везаних за струку 

• разуме текстове у 

којима се износи 

лични став или 

посебно гледиште 

ГОВОР 

Оспособљавање 

ученика за кратко 

монолошко 

излагање и за 

учешће у дијалогу 

на страном језику  

• представи 

припремљену 

презентацију која се 

односи на теме 

везане за области 

личног 

интересовања, 

школско градиво 

или струку 

• говори о утисцима, 

употребљавају и 

комплексније изразе 

• даје дужи опис 

свакодневних радњи 

из свог окружења, 

описује прошле 

активности, 

свакодневне 

обавезе, планове, 

радне задатке и 
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начин организовања 

• даје релевантне 

податке са неке 

презентације или из 

дискусије везане за 

струку  

- Показни детерминатори 

- Неодређени детерминатори 

- Присвојни детерминатори 

4. Придеви 

- Обновити компарацију придева 

- tоо/nоt…еnоugh/nоt аs… (аs)/…than 

5. Бројеви 

- Обновити просте и редне бројеве 

6. Кванитификатори  

III ГЛАГОЛСКА ГРУПА  

1. Глаголи 

- Обновити и утврдити сва садашња времена 

- Обновити и утврдити сва прошла времена 

- Разлика између Used tо Past Continuous   

- Обновити и утврдити све начине за изражавање 

будућности 

- Глаголи стања 

- Модални глаголи: should, must, will, may, might, 

- Пасивне конструкције - thе Present  Simple, Past Simple , 

Present Perfect (продуктивно и рецептивно), остала времена 

само рецептивно 

- wish + Past simple /wоulд 

- Have something   доnе (само рецептивно) 

2. Први и други кондиционал (рецептивно и продуктивно); 

трећи кондиционал (рецептивно) 

3. Предлози, најчешћи предлози за оријентацију у времену 

и простору. 

 

19. Исказивање 

препоруке 

20. Изражавање 

хитности и 

обавезности 

21. Исказивање сумње 

и несигурности  

задатака и активности 

• наставник је ту да омогући 

приступ и прихватање нових идеја 

• ученици се третирају као 

одговорни, креативни, активни 

учесници у друштвеном чину 

• уџбеници су само један од 

ресурса; осим њих препоручује се 

и примена других извора 

информација и дидактичких 

• материјала, поготову кад је реч о 

стручним темама  

• учионица постаје простор који је 

могуће реструктурирати из дана у 

дан 

Важан циљ у учењу страног језика 

у средњим стручним школама је 

овладавање језиком струке, и то у 

оноликој мери која је неопходна да 

се језик користи ради 

информисаности и 

оспособљености за једноставну 

комуникацију у усменом и 

писаном облику на страном језику. 

Тај сегмент наставе страног језика 

који се прогресивно увећава од 20 

до 50% током четворогодишњен 

образовања мора да буде јасно 

дефинисан и у складу са исходима 

везаним за квалификације струке. 

Неопходно је да стручна тематика 

која се обрађује на страном језику 

прати исходе појединих стручних 

предмета и буде у корелацији са 

њима. Реализација наставе језика 

ПИСАЊЕ 

Оспособљавање 

ученика за писање 

краћих текстова 

различитог 

садржаја 

• напише писмо или 

нешто дужи текст да 

би саопштио 

информацију или 

указао на лични став 

или супротстављање 

мишљења 

• напише извештај 

или протокол о 

догађају или са 

састанка 

• писмено 

конкурише за неки 

посао  

ИНТЕРАКЦИЈА 

Оспособљавање 

ученика за учешће у 

дијалогу на страном 

језику и размену 

краћих писаних 

порука 

• оствари 

комуникацију о 

основним темама, 

под условом да је у 

стању да тражи 

помоћ од 

саговорника 

• образложи и 

одбрани свој став, 

разјасни 

неспоразуме  

МЕДИЈАЦИЈА  

Оспособљавање 

ученика да преводи, 

сажима и 

препричава садржај 

• Препричава 

садржај текста, 

разговора, договора  
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краћих усмених и 

писаних текстова  

струке се много више огледа у 

развијању рецептивних вештина 

него продуктивних јер је сврха 

учења страног језика, у првој 

линији, усмерена на то да се 

ученици оспособе да прате 

одређену стручну литературу у 

циљу информисања, праћења 

иновација и достигнућа у области 

струке, усавршавања и 

напредовања.  

Стога је спектар текстова који се 

препоручују велики: шематски 

прикази, упутства о примени 

апарата, инструмената или пак 

материјала, хемикалија, рецепти, 

декларације, краћи стручни 

текстови чији је садржај 

релевантан за тематске садржаје 

стручних предмета, извештаји, 

каталози, програми сајамских 

активности и сл. Веома је битно у 

раду са таквим текстовима 

одредити добру дидактичку 

подршку. Добро осмишљени 

налози упућују на то да одређене 

текстове, у зависности од тежине и 

важности информација које они 

носе, треба разумети глобално, 

селективно или пак детаљно. 

Продуктивне вештине треба 

ограничити на строго 

функционалну примену реалну за 

захтеве струке. То подразумева 

писање кратких порука, мејлова у 

оквиру пословне комуникације 

(поруџбенице, рекламације, 

МЕДИЈСКА 

ПИСМЕНОСТ 

Оспособљавање 

ученика да користе 

медије као изворе 

информација и 

развијају критичко 

мишљење у вези са 

њима 

• пореди различите 

приказе истог 

догађаја у 

различитим 

медијима  

ЗНАЊА О ЈЕЗИКУ • коректно 

употребљава 

сложеније структуре 

и процесе 

(номинализације, 

градације, 

трансформације) 

• контролише 

граматичка знања и 

исправља своје 

грешке 
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захтеви, молбе) и вођење усмене 

комуникације која омогућава 

споразумевање на основном нивоу 

било у директном контакту са 

саговорником или у телефонском 

разговору.  
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ЦИЉ  

ИСХОДИ НА 

КРАЈУ ЧЕТВРТОГ 

РАЗРЕДА 

Ученик ће бити у 

стању да:  

ПРЕПОРУЧЕНЕ ТЕМЕ 

ОПШТЕ И СТРУЧНЕ И 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

(80% + 20%) 

КОМУНИКАТИВНЕ 

ФУНКЦИЈЕ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

СЛУШАЊЕ 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање усменог 

говора 

• разуме суштину 

битних информација 

са радија или 

телевизије, 

презентација или 

дискусија о 

актуелним 

збивањима или о 

стварима које се 

њега тичу на 

• Свакодневни живот (планови за будућност, посао и 

каријера) 

• Образовање (могућност образовања у иностранству, 

размена ученика, усавршавање у струци) 

• Друштвено уређење и политички систем у земљама чији 

се језик учи 

• Културни живот (манифестације, сајмови и изложбе 

општег карактера и везане за струку) 

• Медији (утицај медија) 

• Историјске везе Србије и земаља чији се језик учи 

1. Представљање себе 

и других 

2. Поздрављање 

(састајање, растанак; 

формално, 

неформално, 

специфично по 

регионима) 

3. Идентификација и 

именовање особа, 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

Комуникативна настава страних 

језика подразумева поимање језика 

као средства комуникације; 

инсистира на употреби циљног 

језика у учионици у добро 

осмишљеним контекстима од 

Наставни предмет: РУСКИ ЈЕЗИК 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Четврти 

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 и 1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљ  предмета: 

Развијање сазнајних и интелектуалних способности и стицање позитивног односа према другим културама уз уважавање различитости и усвајање знања и 

умења потребних у комуникацији на страном језику у усменом и писаном облику. 

Задаци:   

- буду оспособљени да  у школској и ван школској свакодневници могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано и сходно ситуацији; 

- продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да страни језик функционално користе и после завршетка свог 

образовања (током студија, у будућем послу или даљем образовању); 

- стекну  увид у језичку стварност и буду оспособљени да  уоче контрасте и врше порђења у односу на сопсвену стварност; 

- буду оспособљени да се компетентно и самосвесно споразумевају са људима из других земаља, усвајају норме вербалне и невербалне комуникације у 

складу са специфичностима језика који уче, као и да наставе, у оквиру формалног образовања и самостално, учење другог и трећег страног језика; 
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приватном и 

професионалном 

плану, уколико се 

говори разговетно 

стандардним 

језиком 

• Свет компјутера 

(оглашавање на различитим глобалним мрежама, 

виртуелни свет комуникације) 

СТРУЧНЕ ТЕМЕ 

• Као у првом разреду 

  

Именице 

Обнављање и систематизација типова именица, обрађених 

у претходним разредима 

Заменице 

Присвојне заменице 1.,2. и 3. лица и заменица свой 

Показне заменице этот, тот 

Неодређене заменице са речцом --либо, кое 

Придеви 

Продуктивни суфикси описних придева -ист, -аст, -ат, -ив, -

лив, -чив 

Поређење придева и прилога  

Глаголи 

Обнављање и систематизација: 

Времена 

Прошло време глагола са основом на сугласник 

Бројеви 

Слагање бројева са именицама и придевима 

Речце 

Разве, неужели, ли, хоть, даже 

СИНТАКСА 

Инфинитивне реченице (Что мне сказать тебе) 

Именски предикат (Ломоносов- знаменитый учёный) 

Исказивање одсуства, присуства (В природе имеются 

разные минералы) 

Основне мерне јединице и њихове скраћенице  

објеката, боја, бројева 

итд.) 

4. Давање једноставних 

упутстава и команди 

5. Изражавање молби и 

захвалности 

6. Изражавање 

извињења 

7. Изражавање потврде 

и негирање 

8. Изражавање 

допадања и 

недопадања 

9. Изражавање 

физичких сензација и 

потреба 

10. Исказивање 

просторних и 

временских односа 

11. Давање и тражење 

информација и 

обавештења 

12. Описивање и 

упоређивање лица и 

предмета 

13. Изрицање забране и 

реаговање на забрану 

14. Изражавање 

припадања и 

поседовања 

15. Скретање пажње 

16. Тражење мишљења 

и изражавање слагања 

и неслагања 

17. Тражење и давање 

дозволе 

18. Исказивање 

честитки 

интереса за ученике; претпоставља 

примену тзв. Теацхер талк, одн. 

прилагођавање говорне делатности 

наставника интересовањима и 

знањима ученика; инсистира на 

комуникативном аспекту употребе 

језика, одн. на значењу језичке 

поруке, а не толико на граматичној 

прецизности исказа ; претпоставља 

да се знања ученика мере прецизно 

дефинисаним релативним, а не 

толико апсолутним критеријумима 

тачности.  

Један од кључних елемената 

комуникативне наставе је и 

социјална интеракција кроз рад у 

учионици. Она се базира на 

групном или индивидуалном 

решавању проблема, потрази за 

информацијама и мање или више 

комплексним задацима. У тим 

задацима увек су јасно одређени 

контекст, процедура и циљ, чиме 

се унапређује квантитет језичког 

материјала који је неопходан услов 

за било које учење језика. 

Такозвана 

комуникативно<интерактивна 

парадигма у настави страних 

језика, између осталог, укључује и 

следеће компоненте: 

• усвајање језичког садржаја кроз 

циљано и осмишљено учествовање 

у друштвеном чину 

• поимање наставног програма као 

динамичне, заједнички 

припремљене и ажуриране листе 

ЧИТАЊЕ 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

прочитаних 

текстова 

• разуме смисао 

сложенијих текстова 

шематских приказа, 

упутстава, уговора 

• разуме и користи 

обавештења из 

стручних текстова 

везаних за струку 

• разуме текстове у 

којима се износи 

лични став или 

посебно гледиште 

ГОВОР 

Оспособљавање 

ученика за кратко 

монолошко 

излагање и за 

учешће у дијалогу 

на страном језику  

• представи 

припремљену 

презентацију која се 

односи на теме 

везане за области 

личног 

интересовања, 

школско градиво 

или струку 

• говори о утисцима, 

употребљавају и 

комплексније изразе 

• даје дужи опис 

свакодневних радњи 

из свог окружења, 

описује прошле 

активности, 

свакодневне 

обавезе, планове, 

радне задатке и 
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начин организовања 

• даје релевантне 

податке са неке 

презентације или из 

дискусије везане за 

струку  

 19. Исказивање 

препоруке 

20. Изражавање 

хитности и 

обавезности 

21. Исказивање сумње 

и несигурности  

задатака и активности 

• наставник је ту да омогући 

приступ и прихватање нових идеја 

• ученици се третирају као 

одговорни, креативни, активни 

учесници у друштвеном чину 

• уџбеници су само један од 

ресурса; осим њих препоручује се 

и примена других извора 

информација и дидактичких 

• материјала, поготову кад је реч о 

стручним темама  

• учионица постаје простор који је 

могуће реструктурирати из дана у 

дан 

Важан циљ у учењу страног језика 

у средњим стручним школама је 

овладавање језиком струке, и то у 

оноликој мери која је неопходна да 

се језик користи ради 

информисаности и 

оспособљености за једноставну 

комуникацију у усменом и 

писаном облику на страном језику. 

Тај сегмент наставе страног језика 

који се прогресивно увећава од 20 

до 50% током четворогодишњен 

образовања мора да буде јасно 

дефинисан и у складу са исходима 

везаним за квалификације струке. 

Неопходно је да стручна тематика 

која се обрађује на страном језику 

прати исходе појединих стручних 

предмета и буде у корелацији са 

њима. Реализација наставе језика 

ПИСАЊЕ 

Оспособљавање 

ученика за писање 

краћих текстова 

различитог 

садржаја 

• напише писмо или 

нешто дужи текст да 

би саопштио 

информацију или 

указао на лични став 

или супротстављање 

мишљења 

• напише извештај 

или протокол о 

догађају или са 

састанка 

• писмено 

конкурише за неки 

посао  

ИНТЕРАКЦИЈА 

Оспособљавање 

ученика за учешће у 

дијалогу на страном 

језику и размену 

краћих писаних 

порука 

• оствари 

комуникацију о 

основним темама, 

под условом да је у 

стању да тражи 

помоћ од 

саговорника 

• образложи и 

одбрани свој став, 

разјасни 

неспоразуме  

МЕДИЈАЦИЈА  

Оспособљавање 

ученика да преводи, 

сажима и 

препричава садржај 

• Препричава 

садржај текста, 

разговора, договора  
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краћих усмених и 

писаних текстова  

струке се много више огледа у 

развијању рецептивних вештина 

него продуктивних јер је сврха 

учења страног језика, у првој 

линији, усмерена на то да се 

ученици оспособе да прате 

одређену стручну литературу у 

циљу информисања, праћења 

иновација и достигнућа у области 

струке, усавршавања и 

напредовања.  

Стога је спектар текстова који се 

препоручују велики: шематски 

прикази, упутства о примени 

апарата, инструмената или пак 

материјала, хемикалија, рецепти, 

декларације, краћи стручни 

текстови чији је садржај 

релевантан за тематске садржаје 

стручних предмета, извештаји, 

каталози, програми сајамских 

активности и сл. Веома је битно у 

раду са таквим текстовима 

одредити добру дидактичку 

подршку. Добро осмишљени 

налози упућују на то да одређене 

текстове, у зависности од тежине и 

важности информација које они 

носе, треба разумети глобално, 

селективно или пак детаљно. 

Продуктивне вештине треба 

ограничити на строго 

функционалну примену реалну за 

захтеве струке. То подразумева 

писање кратких порука, мејлова у 

оквиру пословне комуникације 

(поруџбенице, рекламације, 

МЕДИЈСКА 

ПИСМЕНОСТ 

Оспособљавање 

ученика да користе 

медије као изворе 

информација и 

развијају критичко 

мишљење у вези са 

њима 

• пореди различите 

приказе истог 

догађаја у 

различитим 

медијима  

ЗНАЊА О ЈЕЗИКУ • коректно 

употребљава 

сложеније структуре 

и процесе 

(номинализације, 

градације, 

трансформације) 

• контролише 

граматичка знања и 

исправља своје 

грешке 
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захтеви, молбе) и вођење усмене 

комуникације која омогућава 

споразумевање на основном нивоу 

било у директном контакту са 

саговорником или у телефонском 

разговору.  
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Наставни предмет: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, прооизводња и прерада хране 

Разред: Четврти  

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 и 1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви предмета: 

Општи циљ предмета: Циљ наставе физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностимау повезаностима са осталим васпито 

образовним подручјима допринесе интегралном развоју личности ученика (конгитивном, 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 развојаи утицање на правилно држање тела (превенција);развој и усавршавање моторичкоих способности и 

теоријских знања неопходних самостални рад на њима;стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово усвајање; проширивање и 

продубљавање интересовања који су ученици стекли у основној школи и потпуније сагледавање спортске гране за коју показују посебан интерес; усвајање знања 

ради разумевањазначаја 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. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

1. 

 

• Здравствена 

култура и физичка 

активност, као 

основа за 

реализовање 

постављених циљева 

и исхода 

10 

• Вежбе обликовања (јачања, лабављење и 

растезање); 

• Вежбе из корективне гимнастике; 

• Провера стања моторичких и функционалних 

способности; 

Праћење напретка ученика 

у физичком васпитању се 

обавља сукцесивно у току 

читаве школске године, на 

основу методологије 

праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичком васпитању - 

стандарди за оцењивање 

физичких способности 

ученика и постигнућа у 

спортским играма 

• 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 
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утицаје услед рада у одабраној 

професији; 

2. 

 

• Развој моторичких 

и функционалних 

способности човека, 

као основа за 

реализовање 

постављених циљева 

и исхода 

12 

• Вежбе снаге без и са малим теговима (до 4 кг.); 

• Трчање на 60 м и 100 м; 

• Трчање на 800 м ученице и 1000 м ученици; 

• Вежбе растезања (број понављања и издржај у 

крајњем положају), 

• Полигони спретности и окретности и спортске 

игре; 

• Аеробик; 

Праћење напретка ученика 

у физичком васпитању се 

обавља сукцесивно у току 

читаве школске године, на 

основу методологије 

праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичком васпитању - 

стандарди за оцењивање 

физичких способности 

ученика и постигнућа у 

спортским играма 

• 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; 

3. 

• Усвајање знања, 

умења и вештина из 

спортских грана и 

дисциплина као 

основа за 

реализовање 

постављених циљева 

и исхода 

Програм по избору 

ученика:  

• Ритмичка 

гимнастика и 

народни плесови 

12  

Праћење напретка ученика 

у физичком васпитању се 

обавља сукцесивно у току 

читаве школске године, на 

основу методологије 

праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичком васпитању - 

стандарди за оцењивање 

физичких способности 

ученика и постигнућа у 

спортским играма 

• 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 

• 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; 

• Жели да се бави физичким, 
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односно спортским активностима, 

пошто сагледава (детектује) 

позитивне карактеристике физичке 

и спортске активности - њихове 

позитивне утицаје на здравље, 

дружење и добро расположење; 

• Сагледа негативне утицаје 

савременог начина живота 

(пушење, дрога, насиље, 

деликвентно понашање) и буде 

свестан да је физичким, односно 

спортским активностима могуће 

предупредити негативне утицаје; 

4. 
• Спортска игра (по 

избору) 
30 

• СПОРТСКА ИГРА (по избору) 

- Понављање и учвршћивање раније обучаваних 

елемената игре. 

- Даље проширивање и продубљавање техничко-

тактичке припремљености ученика у складу са 

изборним програмом за дату игру. 

Праћење напретка ученика 

у физичком васпитању се 

обавља сукцесивно у току 

читаве школске године, на 

основу методологије 

праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичком васпитању - 

стандарди за оцењивање 

физичких способности 

ученика и постигнућа у 

спортским играма 

• Комуницира путем физичких 

односно спортских активности са 

својим друговима и ужива у 

дружењу и контактима; 

• Доводи у везу свакодневни живот 

и способност за учење и практичан 

рад са физичким, односно 

спортским активностима и 

правилном исхраном; 

• самостално бира физичку, 

односно спортску активност и 

изводи је у окружењу у коме живи 

• Објасни да покрет и кретање, без 

обзира на то којој врсти физичке, 

односно спортске активности 

припада, има своју естетску 

компоненту (лепота извођења, 

лепота доживљаја); 

• Ужива у извођењу покрета и 

кретања; 

• Наводи основне олимпијске 

принципе и примењује их на 

школским спортским такмичењима 

и у слободном времену; 

• Препозна нетолерантно понашање 

својих другова и реагује на њега, 
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шири дух пријатељства, буде 

истрајан је у својим активностима. 

• Се правилно односи према 

окружењу у којем вежба, рекреира 

се и бави се спортом, што преноси 

у свакодневни живот 

• Учествује на школском 

такмичењу и у систему школских 

спортских такмичења 

 

• Рукомет 

 

РУКОМЕТ 
- Увежбавати основне техничке елементе који су 

предвиђени програмским саџајима за основну 

школу. 

- Покривање и откривање играча, одузимање лопте, 

ометање противника. Општи принципи постављања 

играча у одбрани и нападу. Напад са једним и два 

играча и напад против зонске одбране. Зонска 

одбрана и напад "човек на човека". Уигравање кроз 

тренажни процес. 

- Правила игре. 

- Учествовање на разредним, школским и 

међусколским такмичењима.  

  

 

• Фудбал 

 

ФУДБАЛ 
- Увежбавати основне техничке елементе који су 

предвиђени програмским саџајима за основну 

школу. 

- Покривање и откривање играча, одузимање лопте 

и ометање противника. Општи принципи 

постављања играча у нападу и одбрани. Разне 

варијанте напада и одбране. Уигравање кроз 

тренажни процес. 

- Правила малог фудбала. 

Учествовање на разним школским и међушколским 

такмичењима.  

 

• Кошарка 

 

КОШАРКА 
- Увежбавати основне техничке елементе који су 

предвиђени програмским саџајима за основну 

школу 
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- Техника кошарке. Шутирање на кош из места и 

кретања, шут са једном или обема рукама, са разних 

одстојања од коша. Постављање и кретање играча у 

нападу и одбрани. Одбрана "зоном" и "човек на 

човека". Напад против ових врста одбрана. 

Контранапад у разним варијантама и принцип 

блока. 

- Правила игре и суђење. 

- Учествовање на разредним и школским 

такмичењима.  

 

• Одбојка 

 

ОДБОЈКА 
- Увежбавати основне техничке елементе који су 

предвиђени програмским саџајима за основну 

школу 

- Техника одбојке. Игра са повученим и истуреним 

центром. Смечирање и његова блокада. Уигравање 

кроз тренажни процес. 

- Правила игре и суђења. 

- Учествовање на одељенским, разредним и 

међушколским такмичењима.  

  

 

• Пливање 

 

ПЛИВАЊЕ 
- Упознавање и примена основних сигурносних 

мера у пливању; 

- Усвајање две технике пливања (по склоностима и 

избору ученика). Вежбање ради постизања бољих 

резултата. Скок на старту и окрети. 

- Учествовање на одељенским , разредним и 

међушколским такмичењима.  

 

• Борилачке вештине 

 

БОРИЛАЧКЕ ВЕШТИНЕ 
- Избор борилачке вештине која се изучава на 

матичним факултетима спорта и физичког 

васпитања, и која је у програму Школских 

спортских такмичења. Наставник у складу са 

могућностима школе и интересовањима ученика 

предлаже наставни програм.  

 

• Клизање, скијање  

 
КЛИЗАЊЕ И СКИЈАЊЕ  
- Програмски задаци из клизања и скијања 

обухватају савладавање основне технике и 
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Корелација са другим предметима  

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

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

предмета и професори физичког васпитања дефинишу могуће професионалне поремећаје, на основу чега се програмирају се посебни садржаји, којима се 

обезбеђује превенција.  

• Биологија,  Физика, Екологија, Хемија, Ликовна култура,  Музичка култура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

упознавање са правилима такмичења. Наставник 

предлаже наставни програм, који се заснива на 

програму клизања и предмета скијање на матичним 

факултетима  

Укупан број часова 64   
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Наставни предмет: МАТЕМАТИКА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Четврти 

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практичнан астава Настава у блоку 

64    

Недељнифондчасова: 2    

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 и 1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

ЦИЉЕВИ  

- 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; 

- 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. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. Функције 16 

•Функције. Основне особине реалних функција 

реалне промењиве 

• Сложена функција 

• Инверзна функција 

• Преглед елементарних функција (линеарна, 

степена, експоненцијална, логаритамска, 

тригонометријска) 

• Гранична вредност функције. Особине 

• Број е. Важни лимеси 

• Непрекидност функције 

•Асимптоте функција. Хоризонтална 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

-усмену проверу 

знања 

-.писмену провера 

знања 

-тестове знања 

• дефинише појам функције и врсте функција (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 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 814 
 

асимптота 

• Вертикална асимптота 

• Коса асимптота 

• одреди граничну вредност функције 

• наброји важне лимесе 

• одреди асимптоте дате 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 графике једноставних 

функција 

2. Извод функције 18 

• Проблем тангенте и брзине 

• Дефиниција извода функције 

• Правила диференцирања (извод збира, 

производа и количника функција) 

• Извод сложене функције 

• Таблица извода неких елементарних 

функција 

• Испитивање екстремних вредности и 

монотоности функција помоћу извода 

• Испитивање и цртање графика функција 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

-усмену проверу 

знања 

-.писмену провера 

знања 

-тестове знања 

3. Комбинаторика 8 

• Комбинаторика. Правило збира и правило 

производа 

• Пермутације (без понављања) 

• Варијације 

• Комбинације 

• Биномни коефицијенти 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

-усмену проверу 

знања 

-.писмену провера 

знања 

-тестове знања 

• примени правило збира и правило производа 

• одреди број пермутација датога скупа 

• одреди број варијација датога скупа 

• одреди број комбинација датога скупа 

• напише пермутације (варијације, комбинације) 

датога скупа од највише четири члана 

• одреди к-ти биномни коефицијент у развоју 

бинома на н-ти степен 

4 
Вероватноћа и 

статистика 
14 

• Случајни догађаји. Простор елементарних 

догађаја 

• Различите дефиниције вероватноће 

• Условна вероватноћа 

• Случајне променљиве. Дискретне случајне 

променљиве и биномна расподела 

• Нумеричке карактеристике случајних 

променљивих (математичко очекивање, 

дисперзија, медијана, мод) 

• Статистика. Основни појмови 

• Формирање статистичких табела и графичко 

приказивање података 

• Карактеристике емпиријске расподеле 

(аритмеричка средина узорка, медијана узорка, 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

-усмену проверу 

знања 

-.писмену провера 

знања 

-тестове знања 

• 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 Б 

• наведе пример случајне променљиве 

• примени расподелу вероватноћа познату под 

називом биномна расподела 

• израчуна нумеричке карактеристике случајних 

променљивих (математичко очекивање, 

дисперзију, медијану и мод) 
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мод узорка, дисперзија узорка) • препозна основне појмове статистике 

• формира статистичке табеле и на основу њих 

да графички прикаже податке 

• израчуна одређене карактеристике случајног 

узорка (аритмеричку средину узорка, медијану 

узорка, мод узорка и дисперзију узорка) 

5 
Писмени задаци 

са исправкама 
8 Писмени задаци 

Исправак писменог задатка 
Индивидуални рад 

 

Укупан број часова           68 
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Наставни предмет: СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Четврти 

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: 

 

Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 и 1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви  предмета: 

- Упознавање са функционисањем, структуром и организацијом друштва; 

-  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; 

-  Упознавање са Уставом Републике Србије, његовим историјским претечама и правосудним системом Републике Србије; 

- Богаћење знања о људским правима и слободама и о улози појединца у друштвеном и политичком животу; 

-  Развијање знања о културним тековинама; 

- Оспособљавање за живот у друштву изложеном сталним променама и изазовима које доноси развој савременог друштва; 

- Стицање знања о хоризонталној и вертикалној покретљивости друштва. 

Задаци: 

-Ученик ће схватити структуру и организацију друштва; 

-Знати да објасни улогу друштвених група с посебним освртом на брак и породицу; 

-Знаће да објасни друштвену поделу рада; 

-Знаће да објасни узроке друштвеног раслојавања; 

-Знаће да наведе друштвене усанове и организације и да направи разлику између њих; 

-Знаће да разликује особености сеоског и градског становништва; 

-Знаће да опише улогу политике у друштву; 

-Да објасни појам развој и облике суверености и демократије; 

-Да разликује законодавну, извршну и судску власт; 

-Да разликује удружења грађана и политичке партије; 

-Да препозна идеолошке разлике партија и поделу на левицу, десницу и центар; 

-Да схвати избворни поступак и конституисање скупштине и владе; 

-Да разликује државне органе власти; 

-Да разликује аутномију и локалну самоуправу; 

-Да разуме функционисање локалне самоуправе; 

-Да схвати значај устава као највишег правног акта; 
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-Да разликује устав од закона; 

-Да направи преглед уставности у Србији; 

-Да уочи значај владавине права и правне државе; 

-Да зна основне одредбе устава РС; 

-Да схвати функционисање правосудног система РС; 

-Да схвати људса права и слободе и свој положај у друштву; 

-Да зна на који начин се штите права и слободе грађана; 

-Да уочи разлику и сличности између културе и цивилизације; 

-Да схвати настанак религије и религијског мишљења; 

-Да идентификује монотеистичке религије и објасни специфичности хришћанства; 

-Да разликује обичај и морал; 

-Да схвати разлику између уметности, масовне културе, подкултуре, шунда и кича; 

-Да идентификује друштвене промене; 

-Да зна основне карактеристике хиризонталне и вертикалне покретљивости; 

-Да препозна друштвени развој; 

-Да формира став према савременим тенденцијама у развоју глобалног друштва. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по 

темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. 

Структура и 

организација 

друштва 

12 

• Појам и елементи друштва 

• Друштвене групе 

• Брак и породица 

• Друштвена подела рада 

• Друштвено раслојавање 

•Друштвене установе и 

организације 

• Насеља и становништво 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

-праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

- тестове практичних 

вештина 

• 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 друштвене организације 

и направи разлику између њих 

• разликује особености сеоског и градског 

становништва 

 

2. 
Држава и политика 18 

• Сувереност 

• Појам и развој демократије 

• Политика - вештина 

управљања друштвом 

• Конститутивни елементи 

државе 

• Државни симболи 

• Подела власти 

• Организације грађана 

• Политичке партије 

• Избори 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

-праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

- тестове практичних 

вештина 

• објасни појам, развој и облике суверености и 

демократије 

• опише улогу политике у друштву 

• зна државне симболе и елементе државности 

• разликује законодавну, извршну и судску власт 

• разликује удружења грађана и политичке партије 

• препозна идеолошке разлике партија и поделу на 

левицу, десницу и центар 

• схвати изборни поступак и конституисање скупштине 

и владе 

• разликује државне органе власти 
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• Скупштина 

• Државни органи власти 

• Аутономија 

• Локална самоуправа 

• разликује аутономију и локалну самоуправу 

• разуме функционисање локалне самоуправе 

3. 

 

Устав и правна 

држава 
11 

• Значење појма устав 

• Историјски развој уставности 

• Врсте устава 

• Уставност и законитост 

• Владавина права - правна 

држава 

• Устав Републике Србије 

• Правосудни систем Републике 

Србије (судова и тужилаштава) 

• Мрежа судова у Републици 

Србији 

- Врховни касациони суд 

- Виши суд 

- Апелациони суд 

- Основни суд 

• Судски поступци 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

-праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

- тестове практичних 

вештина 

• схвати значај устава као највишег правног акта 

• разликује устав од закона 

• направи преглед развоја уставности у Србији 

• разликује уставност и законитост 

• уочи значај владавине права и правне државе 

• зна основне одредбе Устава Републике Србије 

• схвати функционисање правосудног система 

Републике Србије 

• разликује врсте судских поступака 

4. 
Људска права и 

слободе 
6 

• Појам грађанина и његове 

обавезе и права 

• Лична права и слободе 

грађана 

• Политичка права и слободе 

грађана 

• Економска права и слободе 

грађана 

• Породично право 

• Остала права и слободе 

грађана 

• Заштита права и слобода 

грађана 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

-праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

- тестове практичних 

вештина 

• схвати људска права и слободе и свој положај у 

друштву 

• зна на који начин се штите права и слободе грађана 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Култура и друштво 12 

• Појам културе и цивилизације 

• Религија 

• Настанак религијског 

мишљења 

• Монотеистичке религије 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

-праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

• уочи разлику и сличности између културе и 

цивилизације 

• схвати настанак религије и религиског мишљења 

• идентификује монотеистичке религије и објасни 

специфичности хришћанства 
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*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Историја 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Хришћанство 

• Обичај и морал 

• Уметност 

• Масовна култура 

- тестове практичних 

вештина 

• разликује обичај и морал 

• схвати разлику између уметности, масовне културе, 

подкултуре, шунда и кича 

6. 

Друштвене 

промене и развој 

друштва 

5 

Појам и врсте друштвених 

промена 

Друштвена покретљивост 

Друштвени развој 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

-праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

- тестове практичних 

вештина 

• идентификује друштвене промене 

• зна основне карактеристике хоризонталне и 

вертикалне покретљивости 

• препозна друштвени развој 

• формира став према савременим тенденцијама у 

развоју глобалног друштва 

   
  

 

Укупан број часова 64 
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Б. Обавезни стручни предмети ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР (Четврти разред) 

Наставни предмет: Пољопривредна техника 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Четврти 

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64 64   

Недељни фонд часова: 2 2   

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљ наставе предмета:  

- Упознавање конструкција пољопривредних машина;  

- Стицање знања о примени машина у пољопривредној производњи 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 агротехничких 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 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

Вредновање 

остварености 

исхода 

 

1. 

 

Машине за 

спремање сена и 

силаже 

16 

Теорија:  

• Травокосачице;  

• Машине за сакупљање и превртање сена;  

• Машине за пресовање сена;  

• Ротобалери и утоварачи ротобала;  

• наведе поделу машина према 

технолошком процесу;  

• дефинише агротехничке захтеве; 

машина за спремање сена и силаже;  

• објасни принцип рада машина за 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

-праћење 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 821 
 

• Силажни комбајни;  

• Додатни уређаји силажних комбајна;  

• Објекти за смештај сена и силаже;  

• Машине за изузимање силаже;  

• Транспортна средства за сено и силажу;  

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 

изузимање силаже;  

• наведе и опише транспортна 

средства за сено и силажу;  

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

 

 
 16 

Вежбе:  

• Конструкције машина за сено и силажу;  

• Одржавање машина;  

• Подешавање машина;  

• Агрегатирање прикључних машина;  

• Техничка документација;  

• Мере заштите на раду.  

• препозна различите конструкције 

машина и уочава њихове 

специфичности;  

• визуелним прегледом провери 

исправност машина;  

• примени мере техничког одржавања;  

• прикопча машину за трактор;  

• обави неопходна подешавања;  

• изврши рад машинама према 

технолошком процесу;  

• користи упутство за руковање, 

подешавање и одржавање;  

• води евиденцију рада и одржавања;  

• примени мере заштите на раду.  

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

-тестове 

практичних 

вештина;  

-дневнике 

вежби. 

 

2. 

Машине и 

уређаји за 

припрему сточне 

хране 

18 

Теорија:  

• Сушаре за зрно;  

• Процес рада сушара;  

• Машине за уситњавање зрнасте хране;  

• Мешалице хранива;  

• Фабрике сточне хране;  

• Машине и уређаји за пелетирање;  

• наведе поделу сушара за зрнасте 

материјале;  

• објасни технолошки процес рада 

сушара за зрнасте материјале;  

• наведе поделу машина за 

уситњавање зрнасте хране;  

• објасни технолошки процес рада 

машина за уситњавање зрнасте хране;  

• опише мешалице хранива;  

• наведе машине и уређаје у 

фабрикама сточне хране;  

• објасни принцип рада машина и 

уређаја за пелетирање;  

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

-праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 
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• објасни подешавање, одржавање и 

чување машина за припрему сточне 

хране;  
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Вежбе:  

• Конструкције машина и уређаја за припрему сточне хране;  

• Одржавање машина и уређаја;  

• Подешавање машина и уређаја;  

• Техничка документација;  

• Мере заштите на раду.  

• препозна различите конструкције 

машина и уочава њихове 

специфичности;  

• визуелним прегледом провери 

исправност машина;  

• примени мере техничког одржавања;  

• обави неопходна подешавања на 

машинама и уређајима за припрему 

сточне хране;  

• обави рад машинама према 

технолошком процесу;  

• користи упутство за руковање, 

подешавање и одржавање;  

• води евиденцију рада и одржавања;  

• примени мере заштите на раду.  

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

-тестове 

практичних 

вештина; 

-дневнике 

вежби. 

3. 

Уређаји и 

опрема у 

сточарским 

објектима 

30 

Теорија:  

• Извори и снабдевање водом;  

• Пумпе за воду;  

• Водоторњеви;  

• Хидрофори;  

• Аутоматске појилице (групне и појединачне);  

• Хранилице;  

• Уређаји за справљање и поделу течне хране за свиње;  

• Механичке лопате за изђубравање;  

• Потисна греда са лопатицама;  

• Уређаји за чишћење објеката са течним стајњаком;  

• Погонски део уређаја за машинску мужу;  

• Вакуум-пумпа;  

• Пулсатор;  

• Музне чаше са колектором млека;  

• Измузишта;  

• 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 принцип рада уређаја за 

изђубравање;  

• објасни одржавање уређаја за 

изђубравање;  

• наведе врсте уређаја за машинску 

мужу;  

• објасни принцип рада уређаја за 

Оцењивање  

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз:  

• праћење 

остварености 

исхода;  

• тестове 

знања;  
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машинску мужу;  

• објасни одржавање уређаја за 

машинску мужу;  

• наведе и опише измузишта;  

  30 

Вежбе:  

• Конструкције уређаја и опреме;  

• Одржавање уређаја и опреме;  

• Подешавање уређаја и опреме;  

• Техничка документација;  

• Мере заштите на раду.  

• препозна различите конструкције 

машина и уочава специфичности;  

• визуелним прегледом провери 

исправност уређаја и опреме;  

• примени мере техничког одржавања;  

• обави неопходна подешавања на 

уређајима;  

• изврши рад са уређајима и опремом;  

• користи упутство за руковање, 

подешавање и одржавање;  

• води евиденцију рада и одржавања;  

• примени мере заштите на раду.  

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

-тестове 

практичних 

вештина; 

-дневнике 

вежби. 

 

 
     

Укупан број часова 128    

*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Педологија и агрохемија,  Заштита биља,  Биљна производња, Наводњавањ,  Сточарска производња,  

Професионална пракса.  
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Наставни предмет: СТОЧАРСКА ПРОИЗВОДЊА 

Подручје рада: Пољопривредa, производња и прерада хране 

Разред: Четврти 

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

160 64 160 60 

Недељни фонд часова: 5 2 5  

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

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

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

- Стицање знања о пореклу домаћих животиња, врстама и 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 вођење евиденције и родовних књига домаћих животиња; 

Задаци: 

.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; 

-Оспособљавање за самостално извођење радних операција у сточарству. 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

Вредновање 

остварености 

исхода 

1. 

 

Анатомија са 

физиологијом 

 

60 

Теорија (25 часова): 

• Основи цитологије и хистологије; 

• Остеологија; 

• Миологија; 

• Крвни и лимфни систем; 

• Органи за дисање; 

• Органи за варење; 

Теорија 

 

-знати да препозна микроскопску 

грађу епителног, везивног, 

мишићног,коштаног и нервног ткива 

-знати да дефинише анатомске 

термине и опише  грађу костију главе, 

 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

-праћење 
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• Мокраћни органи; 

• Полни органи; 

• Млечна жлезда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вежбе (35 часова): 

• Микроскопирање ткива; 

• Костур домаћих животиња; 

• Положај и грађа унутрашњих органа; 

трупа и удова 

-знати да објасни скелетне мишиће 

-знати да објасни састав и функцију 

крви 

-знати да објасни грађу и физиологију 

срца и крвних судова 

-знати да опише грађу и функцију 

носне шупљине,гркљана,душника и 

плућа 

-знати да објасни физиологију дисања 

-знати да дефинише грађу и функцију 

усне дупље,пљувачних жлезда,ждрела 

и једњака 

-знати да објасни грађу и функцију 

желуца непреживара и преджелуца и 

желуца код преживара 

-знати да опише грађу и функцију 

танких,дебелих црева,јетре и 

гуштераче 

-знати да објасни физиологију варења 

у желуцу и цревима домаћих 

животиња 

-знати да дефинише грађу и функцију 

органа за излучивање 

-знати да објасни стварање и 

излучивање мокраће 

-знати да дефинише грађу и функцију 

мушких полних органа 

-знати да опише грађу и функцију 

женских полних органа 

-знати да објасни полни 

циклус,овулацију и оплодњу 

-знати да опише грађу,функцију и 

физиологију млечне жлезде 

 

Вежбе: 

• припреми микроскоп за 

микроскопирање и изврши 

микроскопирање ткива; 

остварености 

исхода; 

-тестове знања; 

- дневник 

вежби 

. 
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• Својства костију; 

• Грађа мишића; 

• Грађа органа кардиоваскуларног система и централног нервног 

система; 

• Грађа органа за варење, дисање, мокрење и полних органа. 

• препозна поједине кости; 

• препозна најважније органе у 

организму домаћих животиња; 

• препозна на моделима и 

животињама топографски положај и 

величину органа 

 

2. 

Опште 

сточарство 
72 

Теорија (30 часова): 

• Постанак и порекло домаћих животиња; 

• Врсте и расе домаћих животиња; 

• Морфолошке и физиолошке особине домаћих животиња; 

• Плодност и размножавања домаћих животиња; 

• Пораст и развитак домаћих животиња; 

• Методе одгајивања и селекција домаћих животиња; 

• Матична евиденција у сточарству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вежбе (12 часова): 

• Оцењивање екстеријера домаћих животиња; 

• Матичне књиге и друга пратећа евиденција; 

 

 

 

 

Практична настава (30 часова): 

• Посматрање морфолошких особина домаћих животиња; 

• Разликовање раса по врстама; 

• Обележавање домаћих животиња. 

Теорија: 

-знати да објасни порекло појединих 

врста домаћих животиња 

-знати да објасни појам,врста,расу, 

сој,линија,род,запат,јато,фамилија 

-знати да разликује морфолошке и 

физиолошке особине домаћих 

животиња 

-знати да опише природно 

парење,начин и технику припуштања 

као и технику вештачког 

осемењављња 

-знати да објасни интраутерни и 

екстраутерни развој 

-знати да објасни методе одгајивања у 

чистој раси и начине укрштања у 

сродству и ван њега 

-знати да објасни различите методе 

спровођења селекције 

Вежбе: 

• оцени екстеријер домаћих 

животиња: од ока, мерењем, 

фотографисањем и поентирањем; 

• води законом предвиђене матичне 

књиге. 

 

Практична настава: 

• разликује морфолошке и 

физиолошке особине домаћих 

животиња; 

• разликује врсте, расе, соја, линије, 

рода, запата, јата, фамилије; 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

-праћење 

остварености 

исхода; 

-тестове знања; 

-тестове 

практичних 

вештина; 

- дневник 

вежби; 

- дневник 

практичног 

рада 
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• обележава домаће животиње 

3. 

 

Посебно 

сточарство 
126 

Теорија (45 часова): 

• Производни типови и расе домаћих животиња; 

• Технологија производње подмлатка домаћих животиња; 

• Фактори који утичу на продуктивност крава и оваца; 

• Технологија производње меса у интезивној сточарској производњи; 

• Технологија производње јаја и меса у живинарској производњи.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Практична настава (63 часа) и настава у блоку (18 часова): 

• Мужа крава; 

• Контрола производних способности домаћих животиња; 

• Вештачко осемењавање и природно парење домаћих животиња; 

• Матични листове евиденције домаћих животиња у сточарству 

Теорија: 

знати да опише производнетипове и 

расе у говедарству, свињарству, 

живинарству, овчарству и коњарству 

-знати да објасни технологију 

производње подмлатка  у 

говедарству, свињарству, 

живинарству, овчарству и коњарству 

-знати да наброји факторе који утичу 

на производност говеда и оваца 

-знати да објасни технологију 

производње у свињарској производњи 

-знати да објасни технологију 

производње у живинарској 

производњи 

 

Практична настава и настава у блоку: 

• 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. 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

-праћење 

остварености 

исхода; 

-тестове знања; 

-тестове 

практичних 

вештина; 

- дневник 

практичног 

рада 

 

4 

Исхрана 

домаћих 

животиња 

126 

Теорија (45 часова): 

• Значај и улога хранљивих материја у организму домаћих животиња; 

• Методе испитивања сварљивости; 

• Биланси у исхрани домаћих животиња; 

• Хранљиве јединице; 

• Сточна хранива; 

Теорија: 

знати да разуме значај хранљивих 

материја у исхрани домаћих 

животиња 

-знати да дефинише методе 

испитивања сварљивости  хранива 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

-праћење 

остварености 
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• Исхрана појединих врста и категорија домаћих животиња; 

• Напајање појединих врста и категорија животиња. 

 

 

 

 

 

 

 

Вежбе (17 часова): 

• Органолептичка оцена квалитета сточних хранива 

 

 

 

 

Практична настава (46 часова) и настава у блоку(18 часова): 

• Спремање и конзервисање сточних хранива; 

• Припремање оброка и обављање исхране појединих врста и 

категорија домаћих животиња; 

• Напајање појединих врста и категорија животиња. 

  

-знати да израчуна претварање једних 

јединица у друге 

-знати да опише улогу и значај 

појединих хранљивих материја 

-знати да састави оброк за поједине 

врсте  дом животиња 

 

 

 

Вежбе: 

обави контролу квалитета сточних 

хранива, њихово спремање, 

конзервисање и складиштење; 

 

Практична натава и настава у блоку: 

припреми оброк и храну за поједине 

врсте и категорије домаћих 

животиња; 

• обави исхрану појединих категорија 

и врста животиње. 

исхода; 

-тестове знања; 

-тестове 

практичних 

вештина; 

- дневник 

вежби; 

- дневник 

практичног 

рада 

5. 

 
Зоохигијена .60 

Теорија (15 часова): 

• Еколошки фактори; 

• Хигијена исхране; 

• Хигијена и нега животиња 

 

Практична настава (21 час) и настава у блоку (24 часа): 

• Прање, дезинфекција, дезинсекција и дератизација сточарских 

објеката; 

• Чишћење и дезинфекција уређаја апарата и опреме у сточарству; 

• Нешкодљиво уклањање животињских лешева; 

• Паковање стајњака; 

• Транспорт животиња; 

• Стрижа оваца; 

• Одржавање хигијене коже говеда и коња; 

• Нега папака говеда и коња; 

• Пружање помоћи ветеринару при обављању ветеринарских захвата; 

• Одржавање хигијене животиња и сточарских објеката. 

Теорија: 

 дефинише значај еколошких фактора 

за здравље животиња 

-знати да разуме значај хигијене 

исхране 

-знати да разуме и дефинише негу и 

хигијену појединих врста и категорија 

домаћих  животиња. 

 

Практична настава и настава у блоку: 

• 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; 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

-праћење 

остварености 

исхода; 

-тестове знања; 

-тестове 

практичних 

вештина; 

- дневник 

вежби; 

- дневник 

практичног 

рада 
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• 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. 

Укупан број часова 444    

*Корелација са другим наставним предметима/модулима:Биологија, Латински језик, Пољопривредна техника, Професионална пракса 
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Наставни предмет: ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Четврти 

Образовни профил: Пољопривредни  техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

 64   

Недељни фонд часова:  2   

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви предмета:  

-  Развијање пословних предузетничких знања, вештина и понаша; 

- Развијање предузетничких вредности и способности дасе препознају предузетничке могућности у локалнојсрединии делује у складу с тим; 

- Развијање пословног и предузетничког начина размишљања; 

- Развијање свести о сопственим знањима и способностима, и даљој професионалној орјентацији; 

- Оспособљавање за активно тражење посла; 

- Оспособљавање за израду једноставног плана пословања мале фирме; 

- Мултидисциплинарни приступ и орјентација на праксу; 

- Развијање основе за континуирано учење; 

- Развијање одговорног односа према очувању природних ресурса и еколошке равнотеже; 

Задаци 

- бити оспособљен да уз стручну помоћ наставника изради све сегменте пословног плана; 

- бити оспособљен да стечене вештине и знања примени у оквиру тима/индивидуално и на презентацији пословног плана; 

- бити способан да самостално сачини/попуни пословну документацију, 

-бити способан да добрим делом касније и у пракси своја знања конкретно примени. 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по 

модулима 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Вредновање остварености исхода 

1. 

 

Предузетништво 

и предузетник 

 

6 

Појам, развој и значај 

предузетништва 

Профил и карактеристике 

успешног предузетника 

Мотиви предузетника 

Технике и критеријуми за 

утврђивање предузетничких 

предиспозиција 

Наведе адекватне примере предузетништва из 

локалног окружења 

Наведе карактеристике успешног предузетника 

Објасни значај мотивационих фактора у 

предузетништву 

Доведе у однос појмове: иновативност, 

предузимљивост и предузетништво 

Препозна различите начине отпочињања посла у 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

- активност ученика на часу 

- редовност и прегледност радне 

свеске 

- домаће задатке 

- тестове знања 

- израду практичних радова 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 831 
 

локалној заје-дници 

 

(маркетинг, организационо-

производни и финансијски план) 

- израду коначне верзије бизнис 

плана 

- презентацију 

 

2. 

Развијање и 

процена 

пословних идеја, 

маркетинг план 

16 

• Трагање за пословним 

идејама; 

• Процена пословних 

могућности за нови пословни 

подухват; 

• swot анализа; 

• Структура бизнис плана и 

маркетинг плана као његовог 

дела; 

• Елементи маркетинг микса 

(5П) - (производ/услуга, цена, 

канали дистрибуције, 

промоција, личност); 

• Рад на терену-истраживање 

тржишта; 

• Презентација маркетинг 

плана за одабрану бизнис 

идеју. 

Примени креативне технике избора, селекције и 

вредновања посло-вних идеја 

Препозна садржај и значај бизнис плана 

Истражи међусобно деловање фактора који утичу 

на тржиште 

Прикупи и анализира информације о тржишту и 

развија индивидуалну маркетинг стратегију 

Развије самопоуздање у спровођењу теренских 

испитивања 

Самостално изради маркетинг план у припреми 

бизнис плана 

Презентује маркетинг план као део сопственог 

бизнис плана 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

- активност ученика на часу 

- редовност и прегледност радне 

свеске 

- домаће задатке 

- тестове знања 

- израду практичних радова 

(маркетинг, организационо-

производни и финансијски план) 

- израду коначне верзије бизнис 

плана 

- презентацију 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

Управљање и 

организација, 

правни оквир за 

оснивање и 

функционисање 

делатности 

 

 

 

20 

Менаџмент функције 

Појам и врсте трошкова, цена 

коштања 

Инвестиције 

Преломна тачка рентабилитета 

Менаџмент производње 

управљање производним 

процесима/услугом 

Управљање људским 

ресурсима 

Управљање временом 

Инжењеринг вредности 

Информационе технологије у 

пословању 

Правни аспекти покретања 

Наведе особине успешног менаџера 

Објасни основе менаџмента услуга/производа 

Објасни на једноставном примеру појам и врсте 

трошкова, цену коштања и инвестиције 

Израчуна праг рентабилности на једноставном 

примеру 

Објасни значај производног плана и изради 

производни план 

Увиђа значај планирања и одабира људских 

ресурса 

Објасни значај информационих технологија з 

асавремено пословање 

Схвати важност непрекидног иновирања 

производа/услуга 

Изабере најповољнију организациону и правну 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

- активност ученика на часу 

- редовност и прегледност радне 

свеске 

- домаће задатке 

- тестове знања 

- израду практичних радова 

(маркетинг, организационо-

производни и финансијски план) 

- израду коначне верзије бизнис 

плана 

- презентацију 
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бизниса форму привредне активности 

Изради и презентује организациони план за 

сопствену бизнис идеју 

Самостално сачини или попуни основну пословну 

документацију 

 

4. 

Економија 

пословања, 

финансијски 

план 

10 

Биланс стања 

Биланс успеха 

Биланс токова готовине 

Извори финансирања 

Институције и инфраструктура 

за подршку предузетништву 

Припрема и презентација 

финансијског плана 

Састави биланс стања и успеха на 

најједноставнијем примеру 

Направи разлику између прихода и расхода; 

прилива и одлива новца 

Наведе могуће начине финансирања сопствене 

делатности 

Се информише у одговарајућим институцијама о 

свим релевантним питањима од значаја за 

покретање бизниса 

Идентификује начине за одржавање ликвидности 

Састави финансијски план за сопствену бизнис 

идеју 

Презентује свој финансијски план за своју бизнис 

идеју 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

- активност ученика на часу 

- редовност и прегледност радне 

свеске 

- домаће задатке 

- тестове знања 

- израду практичних радова 

(маркетинг, организационо-

производни и финансијски план) 

- израду коначне верзије бизнис 

плана 

- презентацију 

 

5. 

Ученички 

пројект-

презентација 

пословног плана 

12 

Израда целовитог бизнис 

плана за сопствену бизнис 

идеју 

Презентација 

појединачних/групних бизнис 

планова и дискусија 

 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

1. активност ученика на часу 

2. редовност и прегледност радне 

свеске 

3. домаће задатке 

4. тестове знања 

5. израду практичних радова 

(маркетинг, организационо-

производни и финансијски план) 

6. израду коначне верзије бизнис 

плана 

7. презентацију 

Укупан број часова 64    

*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Сви стручни предмети 
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В. Изборни предмети: ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР (Четврти разред) 

Наставни предмет: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Четврти 

Образовни профил: Пољопривредни  техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљ  предмета:  

- Упзнавање медијске писмености; 

-Планирање каријере и улазак у свет рада. 

Задаци: 

- Размена до садашњих искустава са часова ГВ; упознавање медијске манипулације и планирање каријере 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр . 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. 
Свет 

информација 
16 

• Користи прилоге и радне материјале 

који се налазе у приручнику и 

осмишљени су за сваку радионицу 

• Анализира Закона о слободном 

приступу информација 

• Анализира образац и процедуру 

подношења захтева за добијање 

информације од јавног значаја 

• Подноси захтев за добијање 

информације од јавног значаја 

надлежној служби одабраног проблема 

• Анализира фотографије, видео 

материјале, новинске текстове, видео 

материјале и препознаје примере 

медијске манипулације 

 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

- тестове практичних 

вештина 

• Објасни значај постојања 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 Закон о слободном приступу 

информацијама и улогу повереника 

• Објасни процедуру подношења захтева за приступ 

информацијама од јавног значаја 

• Попуни образац и тражи информацију од јавног 

значаја 

• Анализира информације које добија преко медија 

(писаних, електронских) 

• Тражи, пронађе и даје информацију 
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Корелација са другим предметима: Српски језик и књижевност, Историја, Социологија са правима грађана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Открива примере манипулације у медијима 

• Објасни значај објективности и веродостојности 

информација 

2. 

 

Свет 

професионалног 

образовања и 

рада 

16 

• Користи прилоге и радне материјале 

који се налазе у приручнику и 

осмишљени су за сваку радионицу 

• Проналази, анализира различите 

начине и изворе тражења информација 

значајних за даљи професионални 

развој 

• Пише личну радну биографију и 

пратећег писма према предложеном 

моделу 

• Симулира разговор послодавца и 

кандидата за посао 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

- тестове практичних 

вештина 

 

 

• Поставља циљеве личног развоја и планира свој 

развој 

• Анализира сопствене вештине, способности, 

особине значајне за даљи професионални развој 

• Активно тражи информације значајне за даљи 

професионални развој 

• Напише личну радну биографију 

• Представи своје личне карактеристике приликом 

разговора са послодавцем 

Укупан број часова            32    
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Наставни предмет: ВЕРСКА НАСТАВА 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Четврти 

Образовни профил: Пољопривредни  техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32     

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње школе  ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 6/2003, 23/2004, 9/2005 и 11/2016) 

ЦИЉЕВИ верске наставе, као изборног предмета, у оквиру средњошколског образовања и васпитања јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство 

традиционалних цркава и верских заједница које живе и делају на нашем животном простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот и 

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. Притом упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене, историјски дате цркве или верске заједнице треба да се 

остварује у отвореном и толерантном дијалогу, уз уважавање других религијских искустава и философских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних 

искустава и достигнућа човечанства. 

ЗАДАЦИ верске наставе су 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; 

- буди потреба и 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; 

- развија и негује 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 своје властите личности и ка 

остваривању сусрета са светом, са природом и, пре и после свега, са Богом; 

- изграђује способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског стваралаштва у науци и другим 

областима; 

- изграђује свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и 

природи. 

ЦИЉ наставе православног катихизиса (веронауке) у средњем образовању и васпитању јесте да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући 

две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки (будући) живот (димензију идеалног). То значи да ученици систематски 

упознају православну веру у њеној доктинарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се излагање хришћанског виђења живота и 

постојања света обавља у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којима се настоји показати да хришћанско виђење 

(литургијско, као и подвижничко искуство Православне Цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и верско 

образовање. Све ово спроводи се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и на делатном плану, уз настојање да се доктринарне поставке спроведу 

у свим сегментима живота (однос са Богом, са светом, са другим људима и са собом). 
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ЗАДАЦИ у настави православног катихизиса (веронауке) су да код ученика: 

- развије отвореност и однос према Богу као Другој и другачијој Личности у односу на нас, као и отвореност и однос према другом човеку као икони Божјој, 

личности, такође, другачијој у односу на нас, те да се између ове две релације оствари узајамно зависна веза (свест о заједници); 

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

односу са природом која нас окружује и друго, као и за одговарање на питања у светлу православне хришћанске вере и искуства Цркве; 

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

областима стваралаштва (при чему се остварује комплементарност са другим наукама); 

- помогне у одговорном обликовању заједничког живота са другим, у изналажењу равнотеже између властите личности и заједнице, у остварењу сусрета са светом 

(са људима различитих култура, религија и погледа на свет, са друштвом, са природом) и са Богом; најзад, 

- изгради уверење да је свет и све што је у њему, створен за вечност, да су сви створени да буду причасници вечног живота, те да се из те перспективе код ученика 

развије способност разумевања, преиспитивања и вредновања сопственог односа према другом човеку као непоновљивом бићу и према творевини Божјој и 

изгради спремност на покајање. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

1. 

И - УВОД  

1. Понављање кључних 

појмова обрађених у трећем 

разреду средње школе  
2 

• Специфичности наставе Православног 

катихизиса у средњој школи и 

гимназијама; 

• Рекапитулација обрађених садржаја о 

личности Господа Исуса Христа.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• 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.  

2. 

II - ЗА ЖИВОТ СВЕТА  

2. "Благословено Царство 

Оца и Сина и Светога 

Духа..." 

3. "Заблагодаримо 

Господу..." - узајамно 

даривање 

4. "Због свега и за све..." 

5. Трпеза Господња - 

конкретност заједничарења 

6. "У миру изиђимо..."  

5 

• Садржај и структура свете Литургије; 

• "Благословено Царство Оца и Сина и 

Светога Духа..."; 

• "Заблагодаримо Господу..." - узајамно 

даривање; 

• "Због свега и за све..."; 

• Трпеза Господња - конкретност 

заједничарења; 

• "У миру изиђимо...".  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да препознаје елементе 

свете Литургије; 

• моћи да препозна да је благодатно 

искуство Литургије предокушај 

Царства Божјег; 

• моћи да назре космолошки и 

есхатолошки карактер Литургије; 

• моћи да тумачи литургијску 

молитву после светог Причешћа; 

• моћи да схвати да се Причешћем 

задобија отпуштење грехова, љубав 

нелицемерна, смелост према Богу, 

усвојење Царства Божјег. 

• бити свестан да се његов живот у 
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Цркви не ограничава на време 

служења свете Литургије.  

3. 

III - ИСТОРИЈА И 

ЕСХАТОЛОГИЈА У 

ЦРКВИ  

7. Хришћанско схватање 

историје 

8. Црква у прогону и 

слобода хришћана  

9. Појава и развој монаштва 

10. Јединство Цркве и 

сабори 

11. Мисија светих Кирила и 

Методија 

12. Светосавље - пут који 

води у Живот 

13. Косовски завет - 

есхатолошко опредељење 

народа 

14. Светитељи нашег рода - 

благо целог света 

15. Исихазам 

16. Есхатон као узрок 

постојања Цркве и историје 

(систематизација теме)  

10 

• Хришћанско схватање историје; 

• Црква у прогону и слобода хришћана; 

• Појава и развој монаштва; 

• Јединство Цркве и сабори; 

• Мисија светих Кирила и Методија; 

• Светосавље - пут који води у Живот; 

• Косовски завет - есхатолошко 

опредељење народа; 

• Светитељи нашег рода - благо целог 

света; 

• Исихазам.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да схвати да историја има 

есхатолошко усмерење; 

• моћи да схвати разлог за гоњење 

хришћана у римском царству; 

• моћи да схвати да нема суштинске 

разлике између светосавског и 

хришћанског етоса; 

• моћи да наброји неке српске 

светитеље и да објасне како су они 

служили Богу и ближњима; 

• моћи да доведе у везу виђење 

таворске светлост са исихастичком 

праксом; 

• бити свестан могућности 

мистичког опита заједнице са 

Богом.  

4. 

IV - ХРИШЋАНСТВО У 

САВРЕМЕНОМ СВЕТУ  

17. Егоизам 

18. Проблеми биоетике 

19. Хришћански поглед на 

болести 

20. Питања личног, 

породичног и друштвеног 

морала  

21. Хришћанство и изазови 

потрошачког друштва  

7 

• Егоизам; 

• Проблеми биоетике; 

• Хришћански поглед на болести; 

• Питања личног, породичног и друштвеног 

морала; 

• Хришћанство и изазови потрошачког 

друштва; 

• Деликвенција и вршњачко насиље;  

• Проблем теодицеје.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• постати свестан да је егоизам 

суштински проблем човековог 

друштва, јер разара заједницу; 

• моћи да критички вреднује 

проблеме савремене цивилизације 

у светлу искуства Цркве 

(савремено схватање слободе, 

љубави, другог човека); 

• моћи да промишља о разлозима 

постојања болести и како се носити 

са њима са православног 

становишта; 
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Корелација с другим предметима / модулима: Српски језик и књижевност,  Философија , Социологија , Екологија , Биологија , Грађанско васпитање,  Историја,  

Ликовна култура,  Музичка култура 

 

 

22. Деликвенција и 

вршњачко насиље  

23. Проблем теодицеје  

• моћи да схвати да су болести 

зависности последица 

неиспуњености смислом и правим 

животним садржајима;  

• бити свестан да личност ниједног 

човека не сме да буде сведена на 

предмет, ствар или број;  

• бити свестан значаја 

јединствености, вредности и 

непоновљивости сопоствене 

личности и личности других људи;  

• бити свестан да је 

деперсонализација исто што и 

десакрализација човека;  

• моћи да увиди да је лек против 

опредмећења човека - искуство 

Цркве и да личност не постоји без 

заједнице слободе и љубави;  

• да схвати да је насиље немогуће 

ако је други за мене личност.  

5. 

V - ТАЧНО ИЗЛОЖЕЊЕ 

ПРАВОСЛАВНЕ ВЕРЕ  

24. Тачно изложење 

православне вере  

1 

• Тачно изложење православне вере светог 

Јована Дамаскина.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса.  

* Укупан број часова Остали број часова предвиђен је за друге типове часа. 
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Г. Изборни стручни предмети: ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР (Четврти разред) 

Наставни предмет: ПЧЕЛАРСТВО 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Четврти  

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016  и 5/2017) 

Циљеви предмета: 

- Упознавање са значајем пчеларства у пољопривреди и екосистему и природним условима за гајење  пчела и добијање пчелињих производа; 

- Стицање знања о основама пчеларског друштва, саставу, врстама и расама пчела,, развоју друштва у току године, пчелињом пашом и пчелињим  производима; 

- Оспособљавање за правилно коришћење пчелињег стана-кошнице и опреме у пчеларству; 

- Оспособљавање за вођење евиденције о раду; 

- Стицање знања о болестима и непријатељима пчела и начинима борбе против истих; 

 - Оспособљавање за самостално коришћење савремених објеката у пчелињаку и за чување пчелињих производа 

Задаци: 

Упознавање са значајем пчеларства 

 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по 

модулима 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Вредновање остварености исхода 

 

1 

 

Пчеларство 
64 

 

 Значај пчеларске производње 

у свету и код нас 

 Пчелиње друштво-састав, 

врсте и расе пчела 

 Размножавање и годишњи 

циклус развоја пчелињег 

друштава 

 Пчелињак-кошнице и 

пчеларски прибор 

 репродукује значај и услове које треба 

задовољити за добијање квалитетних пчелињих  

производа  

 дефинише стање пчеларства у свету и код нас  

 препозна  састав пчелињег  друштва , врсте и 

расе пчела и узајамну повезаност појединих 

чланова друштва 

 дефинише значај размножавања и селекције 

пчела  

 дефинише важност правилног развоја пчелиње 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

-праћење остварености исхода; 

-тестове знања; 
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 Радови на пчелињаку и 

исхрана пчела 

 Пчелиња паша-медоносно 

биље 

 Пчелињи производи 

 Болести и непријатељи пчела 

зајднице и различитост брзине развоја  у 

зависности од спољашњих фактора 

 репродукује различите врсте кошница и 

пчеларског прибора и схвати различите 

технологије рада са појединим врстама кошница 

 дефинише потребне радове на пчелињаку у току 

године и предности исхране пчела у безпашном 

периоду и преко зиме  

 препозна медоносно биље и благовремено 

припреми пчелиња друштва  за медо брање  

 одреди  моменат када се може вршити вађење 

меда и других производа пчела 

 наброји пчеларске производе и остале домаће 

производе од пчелињих сировина и како се 

добијају  

 дефинише начине конзервисања пчелињих  

производа  

 препозна  болести , штеточине и непријатеље 

пчелињих друштва  и мере борбе против њих 

 примени превентивне мере заштите пчелињих 

друштава као и мере заштите при раду 

Укупан број часова 64    

*Корелација са другим наставним предметима/модулима:Сточарска производња 
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Наставни предмет: КОЗАРСТВО 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016  и 5/2017) 

Циљеви  предмета: 

- Стицање знања о пореклу коза, расама и њиховим производним особинама; 

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

 -Познавање хранива и начина примене у исхрани коза 

Задаци: 

-Развијање способности примене знања у пракси 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Вредновање 

остварености исхода 

 

1. 

 

Гајење коза 
32 

• Порекло коза 

• Расе коза 

• Селекција коза 

• Одгајивање коза 

• Млеко и мужа козао 

• објасни порекло коза 

• разликује поједине расе коза 

• наведе методе одгајивања и начине извођења 

селекције 

• опише карактеристике и употребну вредност 

млека коза 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење 

остварености исхода 

- тестове знања 

 

2. 

Исхрана 

коза 
32 

• Специфичности код исхране коза 

• Хранидбене норме у исхрани коза 

• Састављање оброка и исхрана појединих категорија 

коза 

 

• објасни специфичности у исхрани коза у 

односу на друге преживаре 

• наведе хранидбене потребе у исхрани коза 

• састави табелу оброка за поједине категорије 

коза 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење 

остварености исхода 

- тестове знања 

Укупан број часова 64    

*Корелација са другим  наставним предметима /модулима: Сточарство са исхраном 
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Наставни предмет: РИБАРСТВО 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Четврти  

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016, и 5/2017) 

Циљеви  предмета: - Стицање знања о гајењу риба и економском значају гајења. 

Задаци:   

Стицање знања о  анатомској грађи слатководних риба, а наброји и опише поједине врсте слатководних риба, да зна да објасни вештачки начин размножавања 

риба,наброји начине гајења риба, техничке елементе кострукције рибњака, исхрану риба. 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Вредновање 

остварености 

исхода 

1. 

 

Рибарство 

 
64 

• Анатомија и физиологија риба  

• Врсте слатководних риба  

• Вештачко мрешћење риба  

• Гајење риба у рибњацима и мрежама  

• Исхрана риба 

 

знати да дефинише анатомску грађу и физиологију 

слатководних риба  

• знати да наброји и опише поједине врсте 

слатководних риба  

• знати да објасни вештачки начин размножава риба  

• знати да опише начине формирања мрестилишта и 

узгој млађи  

• знати да наброји начине гајења риба  

• знати да опише техничке елементе конструкције 

рибњака  

• знати да опише технолошке елементе гајења риба  

• знати да дефинише значај вештачке исхране риба  

• знати да наброји врсте и потребне количине хранива  

• знати да наброји начине давања хране 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

Укупан број часова 64    

*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Сточарска производња 
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Наставни предмет: ГАЈЕЊЕ ПУЖЕЊА  

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Четврти  

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016,  и 5/2017) 

Циљеви предмета: 

- Стицање знања о карактеристикама и разлозима гајења пужева; 

-  Стицање знања о анатомији и физиологији пужева; 

-  Стицање знања о процесу узгоја; 

-  Стицање знања о непријатељима пужева и мерама заштите 

Задаци:  Знати карактеристике пужева, њихову храњиву вредност, економску исплативост, грађу и размножавање. Знати да објасни значај правилне исхране, 

дефинише непријатеље и мере заштите. 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

ч. 

Препоручени садржаји по модулима 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

Вредновање 

остварености исхода 

1. 

 

Карактеристике 

пужева 
12 

• Историјат гајења пужева 

• Основне карактеристике пужева који се користе за 

људску исхрану 

• Хранљива вредност пужева 

• Економска исплативост пужева 

• дефинише карактеристике пужева 

• дефинише хранљиву вредност пужева 

• схвати разлоге економске исплативости 

гајења пужева 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење 

остварености исхода 

- тестове знања 

2. 

Анатомија и 

физиологија 

пужева 

20 

• Кућица и тело 

• Органски системи пужа 

• Физиологија органских система 

• Размножавање пужева 

• Зимски сан пужева 

• дефинише грађу пужа и физиолошке 

процесе унутар организма 

• објасни значај размножавања, зимског 

сна и буђења за гајење пужева 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење 

остварености исхода 

- тестове знања 

3. Узгој пужева 24 

• Избор терена 

• Врсте узгоја 

• Објекти за узгој 

• објасни значај правилне исхране и 

наводњавања у узгоју пужева 

• одреди време и начин сакупљања 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 
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• Унутрашње уређење одгајалишта 

• Системи ограђивања 

• Радови у узгајалишту 

• Исхрана наводњавање и надгледање узгоја 

• Сакупљање пужева 

пужева - праћење 

остварености исхода 

- тестове знања 

 

4. 
Непријатељи 

пужева 
8 

• Фактори који утичу на активност пужева 

• Непријатељи пужева 

• Мере заштите природне популације јестивих врста 

пужева 

• Пужеви и индустрија конзервисане хране 

• објасни значај фактора који утичу на 

активност пужева 

• дефинише непријатеље пужева и мере 

заштите 

• објасни поступак са пужевима после 

сакупљања 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење 

остварености исхода 

- тестове знања 

 

Укупан број часова 64    

*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Сточарска производња 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 845 
 

 

 

Наставни предмет: ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА У СТОЧАРСТВУ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Четврти  

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теорија Вежбе Практична настава Настава у блоку 

40 24   

Недељни фонд часова:     

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016, и 5/2017) 

Циљеви преднета: 

- Стииање знања о значају и бнолошким основама органске пољопривреде;  

- Стицање знања карактеристнкама сточарске производњс; 

~ Спшање знања о врстама и расама у органском сточарству; 

- Стицање знања о производњи сточне хране на органским принципима; 

- Стицање знања о исхрани животиња на прннципима органске производње 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Вредновање 

остварености исхода 

1. 

Основи 

органске 

пољопривреде 

6 

- Развој одрживих система 

пољопривреде; 

- Основе добре пољопривредле праксе 

(,.ГЛОБАЛ-ГАП“);  

- Основе интегралне пољопривредне 

производње;  

- Основе и значај органске 

пољопривреде; 

- Оеновне дефиннције маркетинга као 

процеса. 

- објасни  разлику између традиииолалне,  

конвеционалне и одрживе пољопривреде; 

-дефинише и објасни принципе добре пољопривредне 

праксе  и интегралне пољопривредне производње;  

-дефинише и наброји основне циљеве органске 

пољопривреде;  

-дефинише активности које су обухваћене маркетингом. 

Вредновање 

оствареностл исхода 

вршити кроз: 

•праћење ocтвареносзи 

исхода 

•тестове знања 

2. 

Основи 

органске 

сточарске 

производње 

6 

-Специфичности органског сточарства; 

-Значај гајења у органској 

пољопривреди; 

-Однос према домаћим животињама; 

 -Услови којима располаже наша земља 

за организовање органске сточарске 

производње. 

-наведе недостатке интезивне сточарске производње; 

-објасни значај гајења домаћих животиња на органским 

принципима; 

-усвоји технике управљања у органском сточарству. 

Вредновање 

оствареностл исхода 

вршити кроз: 

•праћење ocтвареносзи 

исхода 

•тестове знања 
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3.  

Врсте и расе 

за органску 

производњу 

10 

-Буша, подолац, домаће шарено говече; 

-Моравка, ресавка, мангулица, домаћа 

месната свиња; 

-Праменка и њени сојеви, цигаја; 

-Домаће расе коза; 

-Домаће расе живине; 

-Општи принципи одгајивања 

животиња; 

-Формирање запата; 

-Општи принципи смештаја и неге 

домаћих животиња 

- наведе pace кoje се могу гајити органском 

производњом: 

- примени технологију одгајивања;  

- објасни услове смештаја и неге домаћих животиња. 
Вредновање 

оствареностл исхода 

вршити кроз: 

•праћење ocтвареносзи 

исхода 

•тестове знања 

4. 

Производња 

сточне хране 

на органским 

принципима 

10 

• Зелена хранва са природних или 

сејаних трављака; 

• Зелена хранива са ораница; 

• Сено; 

• Сенажа; 

• Силажа; 

• Коренасто кртоласта хранива; 

• Зрнаста биљна хранива; 

• Протеинска хранива; 

• Угљено хидратна хранива; 

• Смеше концетрата. 

-бира зелена биљна хранива 

-наброји конзервирана и коренасто кртоласта хранива 

-наведе најзначајнија зрнаста хранива са наших 

подручја као и њихове нус производе; 

-припреми смеше концентрата из органске производње; 

-наброји помоћна средства у преради хранива 

Вредновање 

оствареностл исхода 

вршити кроз: 

•праћење ocтвареносзи 

исхода 

•тестове знања 

5. 

Исхрана 

животиња по 

принципима 

органске 

производње 

8 

• Исхрана говеда; 

• Исхрана оваца; 

• Исхрана коза; 

• Исхрана свиња; 

• Исхрана живине. 

• дефинише основне принципе исхране преживара по 

врстама и категорнјама; 

• објасни исхрану непреживара по врстама и 

категоријама; 

* објасни принципе правилне исхране живине. 

Вредновање 

оствареностл исхода 

вршити кроз: 

•праћење ocтвареносзи 

исхода 

•тестове знања 

Вежбе  

•  Задатак 1: о осиовама органске прпнзводње: израда добре пољопривредне праксе („ГЛОБАЛ-ГАП") и плана конверзије за посебну сточарску 

фарму/предузеће. 

 Задатак 2: о биолшким основама органског сточарства: израда плана за праћење узгоја посебне регионалне врсте и расе животиња, поређење узгоја у 

конвенционалном и органском газдинству. Добробит животиња, оптерећеност пашњака стоком. Технологија гајења итд. 

 Задатак 3: о врстама и расама за органску производњу:предлог техника узгоја за одабрану врсту животиња, укључујући ефекте услова смештаја и расе 

на пример лактацију, прираст (у тову), стопу рађања итд. 

 Задатак 4:о производњи сточне хране на органским принципима:предлог за производњу сточне хране  за (регионално) специфичну категорију и расу 

животиња, укључујући праћење раста, жетве/бербе, обраде, припрема и складиштења или праћење екстезивних пашњака, обнављање траве . биодивирзитетврсте, 

суву материју итд. 
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 Задатак 5:о исхрани животиња на принципима органске производње: предлог за режим давања сточне хране за (регионално) специфичну категорију и 

расу животиња према органским принципима исхране. 

  

За задатак који ученицн одаберу планирана су 24 часа и може се реализовати  индивидуалио или групно. 

Укупан број часова 64    

 

Корелација са другим предметима Биљна производња 1 ; Сточарска производња 
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Наставни предмет: АГРАРНИ ТУРИЗАМ  

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред:   Четврти  

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви предмета:  

- 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. 

Задаци:- по завршетку теме ученик ће бити способан да: 

- влада одређеним појмовима из области туризма;  

- објасни друштевени, политички и економски значај туризма; 

- дефинише потребу за туризмом; 

- да опише нове форме у области туризма- хотелијерства –ресторанства; 

- да схвати повезаност делатности у оквиру привреде; 

- да схвати значај развоја туризма у оквиру привреде наше земље 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

Вредновање остварености 

исхода 

1. 

 

 

Одређење 

туризма 

10 

Појам и историјски развој туризма 

Дефинисање туризма 

Друштвени значај и утицај туризма 

Политички значај и утицај туризма 

Економски значаји утицај туризма 

 

Дефинише појмове: туризам,индустрија, 

слободно време, подстицајна путовања, 

туриста, пословни путник 

Познаје карактеристике туризма као 

привредне делатности 

Објасни економски, политички и 

друштвени значај и утицај туризма 

Дефинише туристичке мотиве и потребу 

Наводи функције туризма 

 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

 

 

2. 

Облици, врсте и 

трендови 
11 

Облици туризма 

Врсте туризма 

Разликује облике туризма 

Описује облике туризма  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 
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туризма Фактори креирања трендова у тури-зму 

Нове форме туристичке индустрије 

Хотелски и ресторански ланци 

Начини пословања хотелских и ресторанских 

ланаца 

Разликује врсте туризма  

Познаје факторе и савремене трендове у 

туризму  

Опише нове форме туристичке 

индустрије 

Дефинише хотелске и ресторанске ланце 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

 

 

3. 

Туристичко 

тржиште 
6 

Појам и карактеристике туристичког тржишта 

Појам и карактеристике туристичке понуде 

Појам и карактеристике туристичке тражње 

Фактори понуде и тражње 

Дефинише туристичко тржиште 

Познаје карактеристике туристичког 

тржишта 

Дефинише туристичку тражњу 

Описује специфи-чности туристичке 

тражње 

Дефинише туристичку понуду 

Описује специфичности туристичке 

понуде 

Разликује факторе понуде и тражње 

 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

 

4. 

Туризам и 

прехрамбена 

индустрија 

10 

Повезаност и условљеност туризма и прехрамбене 

индустрије 

Спој хотелијерства и агроиндустријског 

комплекса производње здраве хране 

 Појам и карактеристике туристичког производа 

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. 

 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

5. 
Одређење 

угоститељства 
12 

Појам угоститељства 

Улога угоститељства у светској еко-номији 

Улога угоститељства у привреди Србије 

Задатак и значај угоститељства 

Појам услуге у угоститељству 

Подела угоститељских услуга 

Квалитет угоститељских услуга 

Угоститељска понуда 

Угоститељска услуга 

Дефинише угоститељство 

Познаје место и улогу угоститељства у 

привреди  Србије 

Познаје задатке угоститељства 

Објасни значај угоститељства 

Дефинише угоститељску услугу 

Објасни угоститељску понуду 

 

 

 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

 

 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 850 
 

 

 

 

 

 

6. 

Угоститељско 

пословне 

јединице 

13 

Угоститељске пословне јединице; 

Подела угоститељских пословних јединице; 

Карактеристике угоститељске пословне јединице; 

Категоризација УПЈ. 

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. 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

7. 

Кадрови у 

угоститељству и 

туризму 

6 

Значај и улога кадрова у угоститељству 

Структура улога кадрова у угоститељству 

Квалитет улога кадрова у угоститељству 

Дефинише кадрове у угоститељству и 

туризму 

Објасни улогу кадрова за пословни 

успех 

Познаје структуру запослених у 

угоститељству и туризму 

Укупан број часова 64    

 

*Корелација са другим наставним предметима/модулима: сви стручни предмети 
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Д. Изборни општеобразовни предмети: ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР (Четврти разред) 

Наставни предмет: ИЗАБРАНИ СПОРТ 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Четврти  

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настав Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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,  1/2013 - испр.,10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/18-др.правилник ) 

Циљ  наставе предмета – изабрани спорт јесте да ученици задовољоље своја интересовња и потребе за стицањем знања, способности за бвљање спортом као 

интегралним делом физичке културе и настојање да стечена знања примењују у животу (стварање трајне навике за бављење спортом и учешћем на такмичњеима); 

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. 

Задаци:  

Задаци су стицање теоријских знања,стицање основних и продубљивање истих,техничких и тактичких знања,социјализација ученика и неговање етичких 

вредности према ученицима у такмичењу као и откривање талентованих ученика и њихово подстицање да се баве спортом. Ученик треба да има објективну 

представу о сопственим могућностима. Принципи вежбања траба да се прилагоде узрасту ученика. Ученици морају да знају штетне последице неправилног 

вежбања и да упознају естетске вредности спорта за који су се определили. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама Вредновање остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

1. 

Предлог 

спортова који се 

понуде 

ученицима као 

избор: 

У првом реду, 

спортови који се 

у одређеном 

64 

• Програмски садржаји физичког васпитања - 

изабраног спорта чини следећа структура: 

• развијање моторичких способности ученика; 

• спортско-техничко образовање ученика 

(обучавање и усавршавање технике); 

• индивидуална и колективна тактика изабраног 

спорта; 

• теоријско образовање; 

Предметни наставници утврђују 

минималне образовне захтеве у 

складу са усвојеним програмом 

за сваки изборни спорт. Под тим 

се подразумева: 

-савладаност основне технике и 

њена примена 

-познавање и примена 

-теоријски објасни вредности 

физичких активности при 

учествовању у спортској игри 

-прикаже техничке вештине 

индивидуалне технике 

-прикаже,објасни и демонстрира 

колективну тактику са којом се 

упознао и учио 
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обиму обрађују 

кроз наставу 

физичког 

васпитања:  

атлетика  

гимнастика  

ритмичка 

гимнастика  

рукомет  

кошарка  

одбојка  

мали фудбал  

плес 

• правила изабраног спорта; 

• организовање унутар одељенских и 

међуодељенских такмичења.  

 

ТЕОРИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ  

• упознавање ученика вредностима изабраног 

спорта; 

• упознавање ученика са основним 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 

спорта.  

Минимални образовни захтеви:  

• Предметни наставници утврђују минималне 

образовне захтеве, у складу са усвојеним 

програмом за сваки изабрани спорт. Под тим се 

подразумева: 

• савладаност основне технике и њена примена; 

• познавање и примена елементарне тактике; 

• познавање и примена правила; 

• ангажованост и учешће ученика на такмичењима у 

изабраном спорту.  

   

  

  

   

   

   

   

  

  

 

 

 

 

елементарне тактике 

-познавање и примена правила 

-ангажованост и уешће ученика 

на такмичењу у изабраном 

спорту 

-тежиште рада у свим изабраним 

спортовима је на техници и њеној 

примени у ситуационим 

условима 

-увежбавање технике и тактике 

највише кроз игру и ситуацијама 

приближним деловима игре 

На часовима је обавезан 

индивидуалан приступ у складу 

са знањима и способностима 

ученика. При томе се прати 

напредак сваког ученика. 

Оцењивање ученика је у складу 

са обимом и квалитетом оног 

наученог садржаја који је одређен 

за сваког ученика (програм за 

почетнике и програм за 

напредније) 

Праћење напретка ученика 

обавља се сукцесивно током целе 

школске године,а на основу 

јединствене методологије која 

предвиђа следеће тематске 

целине: 

1) Стање моторичих способности 

2) Усвајање здравствено-

хигијенских навика 

3) Достигнути ниво савладаности 

моторичких знања,учења и 

навика у складу са 

индивидуалним могућностима 

4) Однос према раду 

Праћење и вредновање 

моторичких способности врши се 

-игра уз примену правила игре 

-учествује у организацији 

школских спортских такмичења 

-примењује правила фер-плеја 

-самостално упражњава 

физичку активност у слободно 

време 

- примењује знања и навике у 

циљу очувања и унапређења 

здравља 

-кроз покрет изрази своје 

емоције и развије осећај за лепо 

-објасни због чега је физичка 

активност важна и да 

самостално спроводи одређен 

програм изабране спортске 

активности 

-сагледа негативан утицај 

савременог начина живота 

(алкохол,пушење, 

дрога,насиље..) 

И буде свестан да се физичким 

активностима исти могу 

предупредити 

-изабрану спортску активност  

изводи у окружењу у којем 

живи, да путем ње комуницира 

са свјим друговима и ужива у 

дружењу. 
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 на основу савладаности 

предвиђених програмских 

садржаја, којим се подстиче 

развој координације, гипкости, 

равнотеже, брзине, снаге и 

издржљивости 

Усвојеност здравствено-

хигијенских навика прати се на 

основу правилног држања тела, 

одржавања личне хигијене као и 

на основу усвојености и примене 

знања из области здравља 

(правилна исхрана, режим рада и 

одмора). 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 

средњих школа. 

Укупан број часова         64   
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Наставни предмет: ИСТОРИЈА –ОДАБРАНЕ ТЕМЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Четврти 

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 и 1/2013 – испр, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник.) 

Циљеви предмета: :   

- 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 (истраживачких вештина, критичког и креативног мишљења, 

способности изражавања и образлагања сопствених ставова, разумевања мултикултуралности, развијање толеранције и културе аргументованог дијалога). 

Задаци:  

Задаци наставе историје су да ученици стекну и прошире знања о националној и општој историји (политичкој, економској, друштвеној, културној...), да разумеју 

узроке и последице историјских догађаја, појава и процеса, и улогу истакнутих личности у развоју људског друштва; да поседују свест о повезаности појава из 

прошлости са појавама из садашњости; да разумеју да национална историја представља саставни део регионалне, европске и глобалне историје; – развијају 

истраживачки дух и критички однос према прошлости самосталном анализом различитих историјских извора и литературе и проналажењем и систематизовањем 

стечених информација; да буду оспособљени за проналажење, прикупљање и коришћење информација датих у различитим симболичким модалитетима 

(историјске карте, графикони, табеле...) и њихово повезивање са претходним историјским знањем; да буду оспособљени да препознају различита тумачења истих 

историјских догађаја; да ,повезују стечена знања и вештине са садржајима сродних наставних предмета да буду оспособљени за примену стечених знања и 

практичних вештина у свакодневном животу; да унапређују вештине неопходне за индивидуални и тимски рад (комуникативност, образлагање сопствених 

ставова, аргументовани дијалог...) да развијају одговорност, систематичност, прецизност и позитивни став према учењу; да развијају свест о квалитету стеченог 

знања и потреби сталног усавршавања. 

Редн

и 

 бр. 

Назив теме 
Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. 

Село и град 

некад и сад 

 

 

Насеља у праисторији (примери Винче и Лепенског 

Вира); Живот у античким градовима; Живот у 

средњовековним градовима и селима; Живот у 

градовима и селима у новом веку и савременом добу 

(просторно и урбано планирање, индустријске 

четврти, радничка насеља и предграђа, боемске 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

• уочи основна обележја различитих типова 

насеља од праисторије до савременог доба; 

• изведе закључак о значају настанка градова; 

• лоцира на историјској карти најзначајније 

античке, средњовековне и модерне градове у 

свету, Европи и Србији; 
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четврти, појава водовода, канализације, метроа, 

проблем загађења и складиштења отпада...); Живот у 

српским градовима и селима у 19. и 20. веку (град, 

варош, варошица, дивља насеља, оријентални и 

европски утицаји, електрификација, јавни превоз, 

типови сеоских насеља, пољопривредна оруђа, 

задруга, моба...). 

- тестове знања 

 

• опише начин живота у граду у различитим 

историјским периодима (на примеру 

Цариграда, Венеције, Фиренце, Париза, 

Лондона, Берлина, Њујорка, Москве, Санкт 

Петербурга…); 

2. 

Култура 

одевања и 

исхране некад 

и сад 

 

• Култура одевања од антике до данас (материјали, 

начин обраде и бојење, разлике у одевању код 

припадника различитих друштвених група; појава 

вештачких материјала, стилови у одевању, модне 

куће, појава модне индустрије, свакодневна и свечана 

одећа, џинс као карактеристика одевања младих у 

читавом свету; накит, фризуре, шминка, парфеми...). 

• Одевање код Срба кроз историју (материјали и 

тканине - кудеља, конопља, чоја, крзно, кожа, лан, 

свила; разлика у одевању код Срба у Хабзбуршком и 

Османском царству, као и код припадника различитих 

друштвених група; грађанско одело и европски узори 

у облачењу српског грађанског сталежа; униформе 

државних чиновника, лекара, цариника, професора 

Лицеја и гимназија у обновљеној Србији; народна 

ношња, савремени начин одевања). 

• Култура исхране од антике до данас (сакупљање и 

припремање намирница, лов и риболов, начини 

чувања хране, пиће, реконструкција могућег 

јеловника - двор, град, село; посни и мрсни циклуси; 

национална кухиња код Срба, утицаји других кухиња; 

конзумирање кафе и дувана, употреба источњачких 

зачина, понашање за столом, прибор за јело; 

кухињски апарати; ресторани "брзе хране"). 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

. 

• уочи основна обележја културе одевања од 

антике до савременог доба; 

• идентификује основна обележја културе 

одевања код Срба кроз историју; 

• наведе и упореди разлике у начину одевања 

између села и града кроз историју; 

• наведе и упореди разлике у начину одевања 

између припадника различитих друштвених 

група кроз историју; 

• препозна и разуме утицаје различитих 

култура на начин одевања код Срба кроз 

историју; 

• препозна и разуме утицаје различитих 

култура на начин исхране код Срба кроз 

историју; 

• наведе и упореди карактеристике исхране у 

различитим историјским периодима. 

3. 

Војска, оружје 

и рат некад и 

сад 

 

 

Војска, оружје и рат кроз историју (опрема, - одећа, 

обућа, оклопи, штитови, оружје, родови војске, 

опсадне справе, мегдани, појава ватреног оружја, 

увођење стајаће војске, модерне војне стратегије и 

тактике, појава униформе и војна одликовања, највеће 

војсковође...); Војска код Срба кроз историју (војска у 

средњем веку – опрема, начин борбе, срби у 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

• уочи основна обележја ратова и војне 

организације и технике од антике до 

савременог доба; 

• разуме утицај научно-технолошких 

достигнућа на промене у начину ратовања кроз 

историју; 

• уочи карактеристике развоја оружја и војне 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 857 
 

османској и аустријској војсци, војска устаничке 

србије, војна организација у 19. и 20. веку у српској и 

југословенској држави, оснивање војних школа, 

српске и југословенске војне униформе и 

одликовања). 

 организације; 

• уочи основна обележја војне организације 

код Срба кроз историју; 

• наведе и упореди карактеристике ратовања у 

различитим периодима; 

• разуме улогу појединца у рату (војсковођа, 

официра, регрута, цивила); 

• аргументовано дискутује о рату и његовим 

последицама на живот људи. 

4. 

Новац и банке 

кроз историју 

 

 

Нумизматика; Новац и банке у садашњости (новац 

као мера вредности, средство плаћања и оједно од 

бележја економске самосталности државе, банка као 

предузеће које манипулише новцем, појмови – 

штедња, трезор, кредит, инфлација, 

фалсификовање...); Новац и банке у прошлости; 

Новац у србији некад и сад (историјат новца од 

средњег века, динар као званична валута, настанак и 

развој народне банке Србије). 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• уочи основне карактеристике и функције 

новца од антике до савременог доба; 

• изведе закључак о улози и значају банака 

кроз историју; 

• уочи основна обележја историјата српског 

новца и банака кроз историју; 

• примени стечено знање о новцу и банкама у 

свакодневном животу. 

5. 

Верски живот 

и обичаји кроз 

историју 

 

• Веровања у старом Египту и Месопотамији 

(загробни живот, балсамовање, хороскопи, 

астрологија, обреди и ритуални предмети...). 

• Веровања старих Грка и Римљана (пророчишта, 

загробни живот, свештеници и свештенице, 

приношење жртве боговима...). 

• Религије Далеког истока. 

• Верски живот и обичаји у средњем веку (главне 

одлике хришћанства, ислама и јудаизма; обележја 

различитих верских конфесија - сличности и разлике 

у веровањима и обичајима; обележавање верских 

празника, страхови средњовековног човека). 

• Верски живот и обичаји у новом веку и савременом 

добу (верски идентитет, сличности и разлике између 

католика, протестаната, православаца, муслимана, 

Јевреја; атеизам). 

 

 

 

 

 

 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

. 

 

 

• уочи основна обележја веровања од 

праисторије до савременог доба; 

• наведе и упореди карактеристике обичаја и 

веровања у различитим периодима; 

• идентификује сличности и разлике у 

обичајима различитих верских заједница; 

• уочи утицај веровања и обичаја на културно 

стваралаштво; 

• разуме утицај и повезаност верских 

институција и верског живота кроз историју; 

• разуме утицај и повезаност верских 

институција и верског живота код Срба кроз 

историју; 

• препозна и разуме основне одлике верског 

живота и обичаја код Срба кроз историју. 

6. 

Образовање и 

васпитање 

кроз историју 

 

• Образовање и васпитање у старом веку (Египат, 

Месопотамија, стара Грчка и Рим). 

• Образовање и васпитање у средњем веку (манастири 

 

 

 

• уочи основна обележја образовања и 

васпитања од антике до савременог доба; 

• опише развој система образовања и 
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као центри писмености и образовања; оснивање 

школа и универзитета, утицај цркве на образовање и 

васпитање...). 

• Образовање и васпитање у новом веку и савременом 

добу (појава штампарства и ширење писмености, 

улога цркве и државе - појава световног и обавезног 

образовања, школских уџбеника; положај ученика - 

награђивање и кажњавање, одевање ученика...). 

• Образовање и васпитање код Срба (манастири као 

центри писмености и образовања; значај Хиландара, 

просветитељски рад у устаничкој Србији, оснивање 

световних школа, оснивање Лицеја, Велике школе и 

Београдског универзитета; један дан у школи, 

школска слава, одевање ученика, школовање женске 

деце; стипендирање ученика). 

 

 

 

 

 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

васпитања кроз историју; 

• опише развој система образовања и 

васпитања код Срба кроз историју; 

• упореди карактеристике образовања и 

васпитања у различитим периодима; 

• изведе закључак о значају образовања и 

васпитања у животу људи; 

• препозна међусобну условљеност степена 

привредног развитка и квалитета образовања. 

7. 

Комуникације, 

путовања и 

туризам некад 

и сад 

 

• Комуникације, путовања и туризам кроз историју 

(утицај трговине и војних похода на развој 

комуникација; ходочашћа - света места, мисионари; 

значајни сајмови, развој поштанског, телеграфског, 

телефонског, железничког, аутомобилског и 

авионског саобраћаја; ауто и авио клубови, новине и 

новинарство, Интернет, откривање нових 

дестинација, гостионице и хотели, бање). 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• опише развој комуникација од праисторије до 

савременог доба; 

• наведе и упореди карактеристике 

комуникације у различитим периодима; 

• изведе закључак о значају комуникације у 

животу људи кроз историју; 

• разуме последице развоја модерних 

комуникација; 

• изведе закључак о утицају развоја 

комуникација на интеграцију сваке нације и 

друштва; 

• користи информације са историјске карте и 

повеже их са стеченим знањем о 

комуникацијама; 

• уочи утицај комуникација на приближавање 

држава, народа и њихових култура. 

8. 

Друштвени и 

породични 

живот кроз 

историју  

 

• Друштвени живот од антике до данас (игре, гозбе, 

плес уз музику, музички инструменти, позориште, 

маскирање, трубадури, властеоске гозбе: жонглери, 

путујући свирачи и забављачи; балови, позориште у 

доба Шекспира и Молијера, настанак опере, 

књижевне дружине и читалишта, концерти, биоскопи, 

игре на срећу, савремена популарна музика). 

• идентификује основна обележја друштвеног 

живота од антике до данас; 

• идентификује основна обележја породичног 

живота од антике до данас; 

• наведе основна обележја друштвеног живота 

код Срба кроз историју; 

• наведе основна обележја породичног живота 
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• Друштвени живот код Срба кроз историју (основни 

празници и њихов значај; утицај политичких прилика 

на празнике и празновања, радни и нерадни дани; 

различити облици друштвених активности на селу и у 

граду...). 

• Породични односи од антике до данас (положај 

мушкарца, жене и детета, свадбени обичаји, однос 

према старијима, породични празници, 

традиционални и модерни погледи на породицу; 

промене у односима међу половима...). 

• Породични односи код Срба кроз историју (положај 

мушкарца, жене и детета; свадбени обичаји, однос 

према старијима, породични празници - крсна 

слава...) 

код Срба кроз историју; 

• упореди карактеристике друштвеног и 

породичног живота у различитим периодима; 

• уочи сличности и разлике у начину 

обележавања празника кроз историју; 

• истакне одлике друштвеног и породичног 

живота данас у односу на раније епохе. 

9. 

Фотографија, 

филм, радио и 

телевизија 

кроз историју  

 

• Значај фотографије, филма, радија и телевизије (као 

техничких достигнућа, начина уметничког 

изражавања, средстава масовне комуникације, 

сазнавања и образовања, и као историјских извора). 

• Фотографија, филм, радио и телевизија кроз 

историју (развој - оптичка сочива, дагеротипија, 

мокра плоча, фото-апарат, филмска трака, покретне 

слике, биоскоп, радио таласи; прва филмска 

пројекција, филм као извор информација о 

догађајима; филм као масовна забава и индустрија; 

почетак ере звучног филма, појава анимираних 

филмова; појава колор филмова; филмски фестивали 

и награде; оснивање радио-станица, појава телевизије; 

превласт телевизије над другим медијима у другој 

половини XX века; примери злоупотребе 

фотографије, филма, радија и телевизије у XX веку). 

• Фотографија, филм, радио и телевизија у Србији 

некад и сад (делатност дворског фотографа Анастаса 

Јовановића, породични фото-албуми, прва филмска 

пројекција у Србији 1896, први српски филмови и 

биоскопи; почетак рада прве радио-станице - Радио 

Београда 1929, јавна демонстрација телевизије на 

сајму у Београду 1939, тајно праћење програма Радио 

Лондона за време окупације, оснивање Телевизије 

Београд 1958, кућни радио и ТВ апарати као 

• уочи основна обележја развоја фотографије, 

филма, радија и телевизије кроз историју; 

• изведе закључак о значају фотографије, 

филма, радија и телевизије у животу појединца 

и читавог друштва; 

• изведе закључак о значају фотографије, 

филма, радија и телевизије као историјских 

извора; 

• опише развој фотографије, филма, радија и 

телевизије у Србији; 

• разуме последице развоја фотографије, 

филма, радија и телевизије. 
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показатељи животног стандарда). 

10. 

Брига о телу и 

здрављу кроз 

историју  

 

• Брига о телу и здрављу од антике до данас (болести 

људи, хигијенски услови, епидемије, развој медицине, 

медицински инструменти, лекови и лековито биље, 

здравствене установе - манастирске болнице, 

санаторијуми, стационари, домови здравља, апотеке; 

начини здравствене заштите и превентиве, 

хуманитарне организације). 

• Брига о телу и здрављу код Срба (утицај животних 

услова и хигијенских прилика на појаву болести; 

најчешће болести и епидемије, народна медицина и 

надрилекарство, манастирске болнице; прве болнице 

и лекари, отварање болница у Србији у време кнеза 

Милоша, оснивање Медицинског факултета у 

Београду...). 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• уочи основна обележја развоја здравствене 

културе од антике до данас; 

• уочи основна обележја развоја здравствене 

културе код Срба кроз историју; 

• наведе и упореди различите методе лечења 

кроз историју; 

• разуме повезаност степена економског и 

културног развитка и здравствене културе; 

• разуме значај хуманитарних организација и 

њиховог деловања. 

11. 

Грбови и 

заставе некад 

и сад  

 

• Улога и значај грбова и застава (као симбола 

државе, нације, владара, војске, града, установе, 

предузећа, политичке организације, спортског 

друштва...; појава грбова у XII веку - породични 

грбови на штитовима као начин распознавања 

витезова на турнирима и у ратним походима; грбови 

на заставама, новцу, печатима, поштанским маркама, 

споменицима, шлемовима...; најчешћи хералдички 

симболи; појава првих застава - вексилум - застава 

римских царева, лабарум - застава Константина 

Великог; основни елементи застава). 

• Грбови и заставе у прошлости српског народа 

(порекло савременог српског грба и заставе, значење 

четири оцила, најчешћи хералдички симболи на 

грбовима српских нововековних и средњовековних 

држава и династија и властелинских породица - 

двоглави бели орао Немањића, Лазаревића, 

Карађорђевића, Обреновића и Петровића-Његоша, 

лав Бранковића и Петровића-Његоша, вук Балшића, 

љиљани Котроманића...). 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• уочи основна обележја развоја грбова и 

застава кроз историју; 

• уочи основна обележја развоја грбова и 

застава код Срба кроз историју; 

• изведе закључак о значају грбова и застава 

кроз историју; 

• наведе најчешће хералдичке симболе; 

• опише изглед и порекло савременог српског 

грба и заставе. 
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Корелација са другим предметима: Српски језик и књижевност, Географија, Грађанско васпитање, Верска настава, Ликовна култура, Музичка култура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 

Спорт некад и 

сад 

 

 

Улога и значај спорта од антике до данас (спорт као 

део бриге о здрављу и као забава; спорт и Олимпијске 

игре од 776. године п. н. е. До Пјера де Кубертена; 

аматерски и професионални спорт); Врхунски спорт 

као инструмент у рукама владајуће буржоарске класе; 

Спорт код Срба кроз историју (народне игре, прва 

спортска друштва, соколски покрет, Оснивање 

олимпијског комитета 1910, међународна такмичења 

и успеси, спортски клубови, савремении спорт). 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• уочи основна обележја спорта од антике до 

савременог доба; 

• разуме улогу и значај спорта у људском 

друштву; 

• именује и опише спортске дисциплине 

заступљене на античким Олимпијским играма; 

• наведе и упореди карактеристике спортских 

надметања у различитим периодима; 

• опише развој спортског живота код Срба. 

Укупан број часова 
         

64   
Оквирни број часова по темама: 

• Свакој од четири теме које буду изабране треба посветити четвртину часова предвиђених наставним планом. 
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Наставни предмет: ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Четврти  

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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,  1/2013 - испр.,10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/18-др.правилник) 

 

Циљеви предмета: 

-  Развијање стваралачког и критичког мишљења, визуелног опажања, индивидуалности и самопоуздања у самосталном ликовном изражавању, радозналости и 

маштовитости; 

-  Оспособљавање за изражавање 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; 

 - Упознавање са значајем и улогом уметности у друштву, свакодневном животу и раду; 

- Формирање позитивног става према очувању културног идентитета, националне и светске културне баштине и навике праћења културно-уметничких садржаја 

путем штампе и електронских медија, посећивања музеја, галерија, библиотека, концерата, биоскопа, позоришта и других институција културе. 

1. Приликом израде годишњег плана, од 15 понуђених тема треба одабрати најмање 4. Минимално време за реализацију једне теме је пет часова. Наставник 

формира програм бирајући теме према: 

• циљевима предмета; 

• расположивом фонду часова; 

• години учења; 

• специфичностима профила; 

• могућностима школе; 

• специфичностима локалне заједнице; 

• предзнањима и сазнајним могућностима ученика. 

2. Теоријски садржаји и практични ликовни рад су интегрисани. 

3. Теме треба обрадити комбиновањем савремених наставних метода, уз разноврсне визуелне примере. 

4. Посебни садржаји су препоручени садржаји намењени појединим профилима и/или заинтересованим ученицима. 

5. Препоручени садржаји су садржаји који нису кључни за достизање исхода и могу да се обраде информативно: један редовни час, кроз домаћи задатак, тематску 

наставу или индивидуалне, одељенске и школске пројекте. 

6. У зависности од теме, пожељно је припремати наставу у сарадњи са наставницима општеобразовних, стручних и изборних предмета, педагогом, локалним 
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уметницима и стручњацима и/или институцијама културе. 

7. Користити стручну литературу и интернет у припремању наставе. Ради лакшег прикупљања наставног материјала, програм садржи препоручене адресе или 

линкове на интернет-странице. Међутим, треба имати у виду да се ове адресе често мењају и да је наставник упућен на континуирано ажурирање наставног 

материјала. 

8. У зависности од теме, настава се реализује у кабинету за ликовну културу (атељеу), кабинету за информатику, радионици, простору школе, библиотеци, музеју, 

галерији, атељеу уметника, локалном окружењу. 

9. Како се не би прекинула мотивација и континуитет у раду, допустити ученицима да заврше радове код куће. 

10. Подстицати ученике да одступају од рутинских поступака и стереотипије, а елементе искуства реструктурирју и стављају у нове односе, испробавају различита 

оригинална решења у самосталном ликовном изражавању и процењују свој рад и радове других. 

11. Пожељно је на крају полугодишта и/или године организовати изложбу у локалној заједници и позвати родитеље на отварање. 

12. Препоручује се наставницима вођење електронског портфолија који садржи: основне податке о наставнику, опис успешно реализоване теме, препоручено 

време за реализацију, коришћене материјале и технике, примере радова ученика, евентуално наставни материјал (визуелне примере) и препоручену литературу 

или адресе интернет-страница. Електронски портфолио треба да буде доступан на сајту или профилу школе. Циљ објављивања портфолија је промоција рада 

наставника и размена наставних материјала, идеја и линкова. 

Редни 

 бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. 
Дигитална 

фотографија 
 

• Примена дигиталне фотографије у 

настави, свакодневном животу и будућој 

професији, дигитална фотографија као 

савремени уметнички медиј; 

• Принципи компоновања у фотографији, 

кадрирање, осветљење; 

• Етичке норме у избору мотива, обради 

фотографије и објављивању фотографија; 

• Фотографисање дигиталним 

фотоапаратом или мобилним телефоном: 

екстеријер, ентеријер, детаљ, мртва 

природа, аутопортрет; 

• Пренос фотографије на рачунар, обрада 

фотографије основним алаткама: 

опсецање, подешавање светлине, 

контраста и боје; 

• Сортирање, обележавање и чување 

фотографија на рачунару; 

• Могуће преобликовање неуспелих 

фотографија у апстрактне слике, 

позадине, колаже; 

• Самопроцена радова.  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• фотографише целину и детаљ под различитим 

условима осветљења; 

• учита дигиталну фотографију на рачунар; 

• обради фотографију у одабраном рачунарском 

програму. 
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Посебни садржаји: 

• Цртање светлом; 

• Израда електронског портфолија; 

• Рекламна фотографија; 

• Модна фотографија.  

2. 

 

Примитивна 

племенска 

уметност 

 

• Примитивна племенска уметност од 

праисторије до савременог доба; 

• Услови за настанак уметности, функције 

уметности у праисторијско доба, 

материјали; 

• Разлози за дуготрајни опстанак 

примитивне племенске уметности, 

популарност савремене племенске 

уметности, последице комерцијализације; 

• Уметност афричких племена, инуитска 

уметност, уметност индијанских племена, 

абориџанска, полинезијска... плес, 

музика, одећа, украшавање, орнаментика, 

занати; 

• Примитивна уметност као инспирација 

савременим уметницима; 

• Израда цртежа, слика, скулптура, 

употребних и украсних предмета, тотема, 

маски, скица за шминку, одећу, накит, 

фризуре.  

Посебни садржаји: 

• Креирање звука облицима из природе, 

уобличавање композиције на рачунару, 

учитавање звука у презентацију; 

• Ритуални плес: обједињавање слике, 

музике и плеса; 

• Терапија путем уметности: уметнички 

занати; 

• Истраживање: народна уметност Србије; 

• Израда сувенира; 

• Презентација: поређење култура 

(шминке, ношње, фризура, обуће, 

керамике, веза...).  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• наведе улогу примитивне племенске уметности 

у праисторијско и савремено доба; 

• одабере медиј, мотив и материјал за рад и 

образложи избор; 

• уради ликовни рад са одликама примитивне 

племенске уметности. 
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3. 

Цивилизације 

прошлости 
 

• Цивилизација - појам; 

• Општи приказ: географски положај, 

градови, трајање и разлог нестанка, 

веровања, положај владара, улога 

уметника и уметности; 

• Оријентациони избор споменика 

прошлости: Персеполис, Тутанкамонова 

гробница Mohenjo-daro, Sanchi (Indija), 

Qin dinastija - ratnici od terakote, Machu 

Picchu, Mesa Verde, Chichen Itza,Tikal, El 

Tajin, толтечки ратници у Тули, Ангкор, 

Петра, Нара; 

• Уметничка идеја у прошлим 

цивилизацијама, утицај веровања и 

друштвене организације на уметност; 

• Израда цртежа и скица за палате, 

храмове, стубове, орнаменте, споменике, 

рељефе, фасаде, фонтане, престоле, 

намештај, употребне и ритуалне 

предмете, дворске одежде, владарске 

симболе, вајање владарског портрета.  

Посебни садржаји: 

• Осмишљавање туристичке туре, израда 

рекламне презентације или брошуре; 

• Заштићена светска културна баштина.  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• објасни значај очувања споменика културе; 

• уради ликовни рад са карактеристикама 

одабране цивилизације; 

• дискутује о различитим решењима задатка. 

4. 
Ктитори, мецене и 

колекционари 
 

• Појмови: ктитор, мецена, колекционар; 

• Велики инвеститори у уметност кроз 

историју: црква, владари, племство, 

буржоазија, држава, приватни фондови... 

улога и значај; 

• Инвестирање у различите облике 

уметности кроз историју: сакрални 

објекти, палате, споменици, ликовна 

уметност, позориште, балет, музика, 

мода, филм... музејске колекције, 

приватне збирке, мотиви за улагање у 

уметност; 

• Приказ десет значајних уметничких дела 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• објасни улогу и значај ктитора, мецена и 

колекционара у историји уметности; 

• формира електронску или штампану збирку 

уметничких дела; 

• образложи избор уметничких дела. 
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по избору наставника, уз образложење 

избора; 

• Одељенски обилазак електронских: 

музеја, галерија, културно-историјских 

споменика, фестивала; 

• Улога колекционара или инвеститора: 

прикупљање и формирање електронске 

или штампане збирке уметничких дела по 

избору ученика.  

Посебни садржаји: 

• Истраживање: значајне културно-

уметничке манифестације у Србији; 

• Истраживање: институције културе у 

Србији; 

• Терапија путем уметности: укључивање 

старије популације у уметничке 

активности.  

5. 

Уметност 

рециклирања 

 

 

• Уклањање отпада у великим градовима, 

време распадања појединих материјала, 

значај рециклирања, улога и значај 

уметности у очувању животне средине и 

смањењу сиромаштва; 

• Израда скица; 

• Преобликовање предмета и материјала 

за рециклажу: израда таписерије од 

пластичних трака, израда асамблажа, 

скулптура и инсталација, израда накита, 

торби, шешира, кутија за оловке и накит, 

посуда, лустера, стоних лампи, мозаика; 

• Оријентациони избор уметника: Daniel 

Clemmett, Nick Gentry, Robert Bradford, 

James Corbett, Subodh Gupta, Emma 

Whiteside, Michel de Broin, Hong Kyoung, 

Aurora Robson, Lucy Norman, Nek 

Chand… 

 Посебни садржаји: 

• Израда колекције одеће од материјала за 

рециклажу; 

• Грађење зидова, пултова, клупа, ограда 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• објасни значај рециклирања; 

• наведе улогу уметности у очувању животне 

средине; 

• уради ликовни рад од материјала за рециклажу; 

• образложи избор мотива и материјала. 
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и мањих објеката од пластичних флаша, 

конзерви, стиропора, гума, затварача; 

• Терапија путем уметности: материјали 

за рециклажу који су погодни за рад са 

децом и старијим особама; 

• Креирање звука предметима за 

рециклажу; 

• Видео-рад: акција чишћења околине.  

6. Уметност и наука  

• Повезаност науке и уметности; 

• Математика у уметности: симетрија, 

перспектива, модуларност, златни пресек, 

орнаментика, теселација, оригами; 

• Географија у уметности: пејзажи; 

апстрактне слике инспирисане 

сателитским снимцима и географским 

картама; 

• Биологија у уметности: уметност под 

микроскопом, илустрације, анатомски 

цртежи; 

• Хемија у уметности: производња 

пигмената и материјала, фотографије; 

• Физика у уметности: оптика, акустика, 

фотографије; 

• Историја и уметност: историјски 

догађаји у уметничким делима, 

уметничка дела као историјски извори; 

• Разговор о повезаности уметности и 

других наставних предмета и делатности; 

• Израда цртежа, скулптура, слика, 

графика, постера, инсталација, 

фотографија, видео-радова, орнамената, 

оригамија, колажа... наука, наставни 

предмет, област, лекција, дефиниција, 

формула, појам као инспирација.  

Посебни садржаји: 

• Терапија путем уметности: лечење 

бојом, звуком и покретом; 

• Тематски дан.  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• наведе примере повезаности уметности и 

науке, наставних предмета и различитих 

делатности. 
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7. 
Уметност XXI 

века 
 

• Традиционални и савремени медији у 

XXI веку; 

• Одговарајући примери уметничких 

медија, праваца и техника: 3D анимација, 

сликање песком, динамичко сликарство, 

дигитална уметност, ласерска уметност, 

генетичка уметност, нано уметност, 

интерактивна уметност, виртуелна 

уметност, акционо сликање на сцени, 

визуелни ефекти за филм; 

• Прибор: glow graffiti sprej, LED 

светлосни канапи, интерактивне табле, 

I/О четка, Филипсов прибор за дигитално 

сликање светлом; 

• Cyberfest (Киберфест, Русија), STRP 

фестивал; VIDFEST (Ванкувер); 

• Цртање, сликање, графика и вајање у 

рачунарском програму; видео-записи, 

одељенски спотови, монтажа и анимација 

у рачунарском програму; колективно 

акционо сликање на сцени; обједињавање 

ликовне уметности, филма, музике и 

плеса; израда светлосне скулптуре, слике 

или инсталације; израда звучне 

скулптуре, кинетичке скулптуре...  

Посебни садржаји: 

• Специјални (механички)ефекти у 

позоришту и визуелни ефекти за филм; 

• Звучни ефекти; 

• Електронска музика; 

• Терапија путем уметности: материјали и 

технике; 

• Експериментална архитектура, паметне 

зграде; 

• Црно позориште; плес сенки; 

• Ликовно обликовање веб странице.  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• објасни утицај технологије на уметност XXI 

века; 

• наведе пример утицаја технологије на уметност 

XXI века; 

• изрази идеје, емоције, поруке и ставове 

савременим медијима. 

8. 
Амбијент и 

простор 
 

• Утицај амбијента на расположење, 

понашање и радни учинак; 

• Одговарајући примери дизајна школског 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

• опише утицај амбијента на расположење, 

понашање и радни учинак; 

• преобликује елементе ентеријера; 
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простора, инсталација у ентеријеру и 

преобликовања елемената ентеријера; 

• Израда скица; 

• Преобликовање елемената ентеријера: 

осликавање и преобликовање похабаних 

столица, клупа, столова, ормана, зидова, 

прозорских оквира, стаклених површина, 

стубова; лепљење и уметање различитих 

материјала; израда витража, лустера, 

лампи, асамблажа, мозаика; 

• Обликовање простора у делу учионице 

или простору школе.  

Посебни садржаји: 

• Терапија путем уметности: психологија 

боје; 

• Биодекорација стубова и зидова или 

зелених површина; 

• Дизајн светла, обликовање простора 

светлом; 

• Декорација зидова: рад са шаблонима и 

пројектором, називи боја, механичко 

мешање боја, нијансе, психологија боје; 

• Ленд арт; 

• Амбијентална музика.  

исхода 

- тестове знања 

 

• уреди део школског простора. 

9. Стрип  

• Појмови: стрип, манга, чиби, графички 

роман; 

• Развојни пут стрипа, различите 

функције стрипа кроз историју; 

• Школе стрипа: америчка и јапанска, 

француско-белгијска, енглеска, 

италијанска - карактеристике, типични 

представници, међусобни утицаји, 

популарност школа и аутора код нас и у 

свету; 

• Фестивали стрипа, музеји, друштва; 

• Утицај стрипа на уметничке правце, 

културу и друштво; 

• Оријентациони избор аутора: Rodolphe 

Topffer, Walt Disney, Osamu Tezuka, 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• препозна уметнички цртеж у стрипу; 

• опише традиционални поступак цртања стрипа; 

• нацрта ликовно-графички рад. 
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Richard Outcault, Steve Ditko, Alan Moore, 

Frank Miller, Moebius, Masashi Kishimoto, 

Koji Morimoto, Hiromu Arakawa, Matsuri 

Hino, Takeshi Obata, Марко Стојановић, 

Бане Керац, Влада Весовић, Саша 

Ракезић, Алекса Гајић, Зоран Јањетов; 

• Традиционални прибор и поступак 

израде; рачунарски програми и графичке 

табле; 

• Израда табле стрипа, стрип јунака, 

корица за графички роман, израда 

одељенског фанзина; илустрација 

одломака приче, песме, филма... 

традиционалним или савременим 

техникама.  

Посебни садржаји: 

• Анимирани филм; 

• Израда сценарија за стрип, графички 

роман, рачунарску игрицу или анимирани 

филм; 

• Студија фигуре у покрету; 

• Колекција одеће, обуће или накита 

инспирисана стрипом; 

• Музика у анимираном филму.  

10. 
Знаменити српски 

уметници 
 

• Знаменити српски уметници, избор 

наставника; 

• Израда оригиналног, нетрадиционалног 

ликовног приказа живота и/или дела 

српског уметника по избору ученика: 

презентација, графичка прича, колаж, 

инсталација; комбинација текста, 

илустрација и фотографија; видео-рад, 

анимација; 

• Разговор о значају, животу и делу 

одабраних уметника.  

Посебни садржаји: 

• Израда монографије одабраног 

уметника, одељенски рад; 

• Терапија путем уметности: 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

-праћење остварености 

исхода; 

-активност на часу. 

• наведе неколико знаменитих српских 

уметника; 

• објасни значај одабраног уметника; 

• уради оригиналан визуелни приказ живота 

и/или дела одабраног уметника. 
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организовање гостовања професионалних 

уметника у болницама и домовима за 

старе; организовање ликовне радионице.  

11. Трагом наслеђа  

• Значај квалитетне промоције у будућој 

професији; 

• Истраживање културних, историјских и 

природних знаменитости краја: обилазак 

околине, обилазак локалних галерија и 

музеја; истраживање стручне литературе, 

интернета, архиве, новинских чланака; 

разговори са одговарајућим профилом 

стручњака, наставницима, родитељима, 

фамилијом; интервјуи, анкете; 

проучавање и прављење фото и писане 

документације; 

• Оријентациони избор тема у оквиру 

пројекта: природне одлике, историја, 

културно-историјски споменици, 

манифестације, спорт, уметност, туризам, 

делатности, стари занати, обичаји и 

веровања, знаменити људи, одевање кроз 

историју, архитектура, кулинарство, 

музика; 

• Дизајн промотивног материјала; 

• Израда промотивног спота, 

презентације, брошуре, плаката, 

илустрованих прича, разгледница, паноа 

за промовисање културно-историјских и 

природних знаменитости краја.  

Посебни садржаји: 

• Промоција професије; 

• Промоција школе; 

• Промоција одељења; 

• Терапија путем уметности: поставка 

изложбе, организовање промоције радова 

путем интернета и штампе; 

• Маркетинг и брендови.  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

-праћење остварености 

исхода; 

-активност на часу. 

• прикупља информације из различитих извора; 

• дискутује о знаменитостима краја; 

• уради промотивни ликовни рад. 

12. Необична  • Визуелни приказ: необичне идеје, Вредновање остварености • предложи нетрадиционални материјал за рад; 
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уметност уметничка дела на неуобичајеној подлози 

или од неуобичајених материјала; 

• Оријентациони избор уметника: Јulijan 

eever, Guido Daniele, Jim Denevan, Richard 

Long, Daniel Baumann, Olafur Elasson, 

Michael de Broin, Agata Olek, Hang Nga, 

Mathier Collos, Rebecca Murtaugh, 

Jonathan Borofsky, Livio de Marchi, 

Chakaia Booker, Choi Jung Hyun, Margaret 

Benyon, Jennifer Maestre, Nathan Sawaya, 

Baptiste Debombourg, Toge-NYC, Ran 

Hwang, Don Lucho, Scott Gundersen, 

Sydney Cash, Scott Hove, Evan Blackwell, 

Jean-Luc Cornec, Jason Hackenwerth, 

Jason de Caires Taylor, Shinichi Marayama, 

Joan Dulla, Janet Echelman, Alain Guerra, 

Lara Schnitger, Maurizio Savini, Renata 

Memole, Neraldo de la Paz, Elisabeth 

Higgins O`Connor, Carabosse;• Израда 

ликовних радова од неуобичајених 

материјала.  

исхода вршити кроз: 

-праћење остварености 

исхода; 

-активност на часу. 

• уради ликовни рад од нетрадиционалног 

материјала; 

• образложи избор материјала и мотива. 

13. 
Архитектура 

Србије 
 

• Знаменити споменици и зграде - 

обележја светских градова; 

• Сакрална архитектура Србије; 

• Замкови, утврђења и палате Србије; 

• Световна архитектура Србије: типови 

старих српских кућа, знаменити објекти 

XIX и XX века; 

• Споменици, фонтане, паркови и 

парковске скулптуре; 

• Значај очувања знаменитих грађевина и 

споменика; 

• Израда скица за викендицу, викенд-

насеље, етно-село, наменске објекте, 

реконструкција замка или утврђења, 

скица за рељефе, тргове, ограде, 

прозорска окна и друге елементе 

екстеријера, споменике и скулптуре у 

пленеру...  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

-праћење остварености 

исхода; 

-активност на часу. 

• наведе неколико значајних споменика и 

грађевина у Србији; 

• објасни значај очувања знаменитих грађевина и 

споменика; 

• уради ликовни рад са стилским одликама 

локалне архитектуре. 
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Посебни садржаји: 

• Истраживање: римска насеља на тлу 

Србије; 

• Повезивање ученика путем интернета са 

вршњацима из другог места у Србији, 

размена фотографија и информација о 

архитектури, споменицима и парковима; 

• Осмишљавање туристичке туре;  

14. Улична уметност  

• Појмови: улична уметност, мурали, 

графити, тагирање; 

• Видови уличне уметности: мурали, 

графити, стикери, инсталације; 

• Историјат графита, легални графити, 

графити у галеријама; 

• Дискусија: намера уметника, идеје, 

поруке, ставови, емоције, стилови; 

тагирање по културно-историјским 

споменицима, знаменитим зградама, 

приватној својини, радовима уметника; 

• Материјали, опасност по здравље и 

околину, мере заштите; 

• Оријентациони избор уметника, 

уметничких група и пројеката: Edgar 

Mueller, Julian Beever, Kurt Wenner, Jeroen 

Koolhaas -Dre Urhahn, Ernesto Neto, Mark 

Jenkins, Peter Gibson, David Choe, 

Cityzenkane, Belx2, Lady Pink, Keith Jive, 

Baer, Ras Terms, Jon Reiss (Bomb it - 

dokumentarni film), Blu (odabrani radovi), 

Rinpa Eshidan, Reverse Graffiti Project;• 

Израда скице за мурал или графит 

традиционалним материјалима или у 

рачунарском програму.  

Посебни садржаји: 

• Истраживање: улична култура, музика и 

плес; 

• Пантомима; 

• Знамените грађевине Србије; 

• Израда документарног филма.  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

-праћење остварености 

исхода; 

-активност на часу. 

• препозна естетске и идејне вредности уличне 

уметности; 

• наведе материјале штетне по здравље и мере 

заштите; 

• уради скицу за мурал или графит. 
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Корелација са другим предметима: Српски језик и књижевност, Историја, Биологија,  Физика,  Хемија, Математика, Рачунарство и информатика, Музичка 

култура; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Времеплов  

• Свакодневни живот, проналасци, 

открића, важни историјски догађаји и 

личности, одевање, намештај, 

архитектура, ликовна уметност, музика, 

позориште, плес, спорт, забава... од 

критско-микенске културе до краја XX 

века; 

• Ликовни приказ историјског периода по 

избору ученика; израда маски, костима, 

шешира, перика, декорација, скица за 

употребне предмете...  

Посебни садржаји: 

• Пројекат свих одељења, тематска забава 

- реконструкција одабраног периода: 

израда сценографије, костима, маски, 

фризура, шминке, избор музике, концерт, 

наступ хора, представа, плес, луткарско 

позориште...  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

-праћење остварености 

исхода; 

-активност на часу. 

• наведе узроке промена у уметности током 

историје; 

• прикаже ликовним радом специфичност 

одабраног историјског периода. 
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Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Четврти  

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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,  1/2013 - испр.,10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/18-др.правилник) 

 

Циљеви предмета: 

-  Оспособљавање ученика за разликовање обележја стилова различитих музичких жанрова; 

-  Развијање свести о значају и улози музичке уметности кроз развој цивилизације и друштва; 

-  Оспособљавање ученика за разликовање основних одлика уметности различитих цивилизација и култура кроз сагледавање елемената музичких дела; 

-  Оспособљавање ученика за уочавање разлика и сличности између наше и других традиција и култура у домену музике; 

-  Оспособљавање ученика за уочавање међусобног утицаја различитих култура прожимањем карактеристичних елемената музичких дела; 

-  Унапређивање естетских критеријума код ученика; 

 -  Развијање дивергентног мишљења кроз решавање проблемских и пројектних задатака; 

-  Развијање навика код ученика за праћење културно-уметничких манифестација у локалној средини и путем електронских медија (концерти, телевизија, филм, 

интернет); 

-  Оспособљавање ученика за самостално истраживање стручне литературе, архиве, медијатеке, интернета; 

-  Оспособљавање ученика за јавно наступање (јавни часови, концерти...) 

-  Оспособљавање ученика за креативну израду музичких ударачких инструмената ; 

-  Упознавање ученика са значајним српским композиторима и извођачима; 

-  Оспособљавање ученика за примену уметничких вештина у другим предметима и свакодневном животу; 

-  Оспособљавање ученика за тимски и истраживачки рад; 

-  Подстицање уметничког развоја и усавршавања у складу са индивидуалним интересовањима и способностима. 

Редни 

 бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. 

Изражајна 

средства музичке 

уметности - 

Музички 

инструменти - 

 

Извори звука и тона. 

Особине звука и тона. 

Подела музичких инструмената по 

начину добијања тона и по грађи. 

Гудачки, жичани, дувачки, 

Инструменти са диркама, 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

-праћење остварености 

исхода; 

-активност на часу. 

- Познаје карактеристике звука и тона (висину, 

јачину, трајање и боју) као и елементе који на то 

утичу. 

- Разликује боју звука појединих врста 

инструмената и ансамбала. 

- Разликује извођачке саставе: инструменталне, 
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Перкусиони инструменти 

Са одређеном и неодређеном 

Висином тона. Народни инструменти. 

Електронски инструменти. 

Оркестри и инструментални састави. 

Слушање музике: 

Концерт за виолину по избору 

(Паганини - де мол и Де дур, Вивалди - а 

мол, Бах-а мол, Це дур, Е дур. Моцарт-Це 

дур,Ге дур, А дур, Де дур. Бетовен-Де 

дур, Меднелсон-е мол, Чајковски-Де дур, 

Виењавски-Де-дур....) 

За виолу: Брамс-Први део Немачког 

реквијема, деонице Из Берлиозовог 

Харолда у Италији, 

Хиндемит-концерти.. 

За виолончело: Избор композиција 

Вивалдија, Хајдна, Шумана, Дворжака и 

Сен Санса за овај Инструмент.. 

За контрабас: Избор дела Сен Санса, 

Густав Малер, За харфу: Моцарт-Концерт 

за харфу и флауту у Це дуру Сен Санс-

Концерт за Харфу у Ге дуру 

За гитару: Избор дела Тареге, Сеговије, 

Гранадоса, Де Фаље, Албениса... 

Примери савремене музике за гитару. 

Избор дела за мандолину, тамбуру, 

Балалајку, цитру.. 

За дувачке инструменте: 

За флауту 

Бах-Свита за флауту и оркестар ха мол, 

Сметана-Влтава, Дебиси и Равел-Избор.. 

За обоу: Вивалди 12 концерата, Хајдн-Це 

дур, Моцарт-Це дур, Рихард Штраус.. 

Сонате Хендла 

Сен Санс, Дејан Деспић 

7 пасторала 

За обоу соло. 

За Фагот: Вивалди, концерт За кларинет: 

вокалне, вокално инструменталне. 
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Моцарт, концерт у А дуру, К.M. Вебер, 

концерти У еф молу и Ес дуру, D. 

Обрадовић, Соната за соло кларинет, 

Боки Милошевић, одломци из Одабраних 

дела.. 

За саксофон: Избор из џез музике. 

За трубу: Верди, из опере Аида - други 

чин, Вагнер, Валкире, трећи чин, 

Мусоргски, Слике с изложбе, 

Маршинг бендови, Избор песама са 

фестивала Драгачевска труба, Луис 

Армстронг, Маилс Дејвис... 

За тромбон - одломци из дела 

Стравинског, Жар птица, Равел-Болеро. 

За хорну: К. Ферстер, концерт Ес дур, 

Сенс Санс - концерт оп 94, Р. Штраус 

Примери народних дувачких 

Инструмената: фрула, зурле, кавал, леика, 

рог, дувачки инструменти других народа - 

Абориџини, Алпски рогови... 

Концерт, Ес дур. 

За клавир: Избор из Бахових, 

Моцартових, Бетовенових, Шопенових, 

Листових концерата, 

Чајковски, Примери за џез и забавну 

музику... 

За оргуље: Избор из дела Ј.С Баха, 

Хендла, Франка... 

За хармонику: Избор уметничке Музике 

за хармонику, Народна кола, Пјацола - 

Либер танго.. 

За удараљке: избор репертоара Ансамбла 

СПЕ, Б.Барток Концерт за удараљке и 

челесту, 

Избор композиција рок и џез музике, 

Народна музика-Тапан, Гоч, Даире.. 

Тарабука, Кастањете... 

За оркестре: 

- симфонијски-избор симфоније 
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из класике и романтизма. 

(Хајдн, Моцарт, Бетовен, Чајковски, 

Брамс, Берлиоз, Брамс, Дворжак, Малер.. 

Гудачки-избор дела 

Вивалдија, 

Баха, Моцарта.. 

Дувачки-Хендл, Музика за ватромет, 

Драгачевски трубачи, Биг бенд, 

Војни оркестри... 

Перкусионисти: Избор дела 

СПЕ, примери народне, забавне,џез и 

музике других земаља по избору. 

2. 

 

Музички облици 

- Познавање 

различитих 

музичких облика, 

форми и жанрова 

и њихових 

саставних 

елемената. 

- Познавање и 

разумевање појава 

и развоја 

најзначајнијих 

музичких облика 

кроз векове. 

 

Вокални и вокално инструментални 

облици: духовни и световни. Врсте 

вишегласја. 

Хомофонија и полифонија. 

Мелизматика и силабика. 

Облици инструменталне музике 

(апсулутни и програмски), Музичка 

драматургија и ток. 

Препоручени облици за обраду: 

Вокални и вокално инструментални 

Духовни: 

Литургија, опело, миса, реквијем, мотет, 

кантата, ораторијум, пасија, корал, хорска 

песма. 

Световни: Опера, Оперета, Мјузикл, Соло 

песма, Хорска песма, Руковет, Кантата, 

Забавна песма (џез, рок, народна песма.. 

Инструментални облици-апсолутни: 

Сонатни циклуси: соната, симфонија, 

концерт, камерна музика. Полифони 

облици: фуга, инвенција, барокна свита. 

Програмски облици: симфонијска поема, 

симфонијска свита, комад, програмска 

симфонија. 

Препоручени примери за слушање 

музике: 

Мокрањац-Литургија и Опело, Моцарт-

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

-праћење остварености 

исхода; 

-активност на часу. 

- Познаје и разликује музичке облике, форме и 

жанрове као и њихове саставне елементе: тема, 

реченица, период, песма, принцип варирања, 

цикличност.. опера: увертира, арија, речитатив, 

нумере..као и њихову поделу на основу 

извођачких састава: вокални, инструментални, 

вокално инструментални.. 

- Самостално креира мање музичке форме у 

складу са могућностима користећи класичне 

инструменте и-или компјутерску технологију.  
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Крунидбена миса, Реквијем 

Палестрина-Миса Папи 

Марчелу, Мотети ренесансних 

Композитора по избору, 

Кантате-Ј.С.Бах (избор), 

Ораторијуми (Хендл, избор), 

Пасија по Матеји, Бах, 

Корали-Бах, избор. 

Хорска песма: Милојевић, 

Душан Максимовић Думакс, 

Светислав Божић... 

Опера-Верди, Росини, Белини, 

Пучини, Вагнер.. избор... 

Оперете: Офембах и Ј. Штраус- 

Избор.. 

Мјузикл-Мачке, Брилијантин, 

Коса, Цигани лете у небо... 

Соло песме-Шуберт, Шуман.. 

Милојевић, Бајић.. избор 

Руковети-Мокрањац 

Џез, Рок, Забавна, Народна-песма по 

избору домаћих и страних аутора.  

Инструментални облици: 

Соната-Моцарт, Бетовен.. 

избор, 

Симфоније-избор из класицизма, 

Романтизма и савремених аутора.. 

Концерт-Лист, Шопен, 

Рахмањихов, Чајковски, 

Меделсон, 

Григ.. и многи други по избору. 

Камерна музика: барокна дела, 

Класичарски квартети, 

Савремени аутори-избор 

Фуга, инвенција-Бах, Франк.. 

Барокна свита-Бах.. 

Симфонијска поема-Лист, Сметана.. 

Симфонијска свита-Корсаков, 

Шехерезада... 
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Избор из разних збирки 

Клавирских комада класичних, 

романтичарских и савремених аутора. 

Програмска симфонија-Берлиоз-

Фантастична, 

Лист-Данте и Фауст...Густав Малер... 

 

3. 

Општа музичка 

теорија и анализа 
 

Дурске и молске лествице, ступањ, 

степен, вођица, тетрахорд, интервали, 

трозвуци, четворозвуци, врсте такта, 

трајање нота, темпо, динамика, агогика.. 

Примери за слушање: 

- В. А. Моцарт-Соната Це дуру КВ 545 

- Ф. Шопен-Валцер у це молу ОП 19 

- Т. Албинони-Адађо 

- Н. Р. Корсаков-Прича о цару 

Салтану-Бумбаров лет  

Избор примера за солфеђо и примера из 

музичке литературеразних аутора (Бора 

Поповић, Влада Јовановић, Зорислава 

Васиљевић, Миодраг Васиљевић..) као и 

хорске литературеза илустрацију, 

извођење и анализу. 

Избор народних и забавних песама. 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

-праћење остварености 

исхода; 

-активност на часу. 

- Ученик је усвојио и проширио знања о 

основним музичко-теоретским појмовима. 

- Влада елементима музичке писмености, зна да 

прочита и пише ноте у виолинском и бас кључу, 

у различитим тоналитетима, метрима и са 

различитим ритмичким комбинацијама. 

- Познаје ознаке за темпо, динамику и агогику и 

уме да их примени на конкретном музичком 

примеру. 

- Успешно изводи мелодијско-ритмичке захтеве 

уз игру улога на сцени. 

- Прецизно изводи ритмичко-мелодијске захтеве 

уз осмишљене кореографије. 

- Познаје музичке интервале и акорде и може 

самостално да их формира од задатог тона. 

- Познаје компјутерске програме за писање нота 

и обраду звука. 

4. 

Музика у 

првобитној 

друштвеној 

заједници и 

културама Старог 

века 

 

Корени музике и њене првобитне улоге, 

извори, документи, најстарији музички 

инструменти.  

Примери за слушање: 

Снимци традиционалне музике разних 

народа. Музика у животу старих 

источних народа, Грчке и Рима (улога, 

облици, инструменти, теорија). Јевреји - 

Псалми по избору: Грци (напитница 

Сеикилоса). 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

-праћење остварености 

исхода; 

-активност на часу. 

- Препознаје и разликује одлике стилова у 

музичком изражавању од првобитне заједнице 

до краја ренесансе. 

- Испољава потребу за свакодневним слушањем 

музике и на основу тога формира трајно 

интересовање према музици уопште 

- Препознаје називе одслушаних композиција уз 

познавање њихових аутора, облика као и време 

настанка... 

Експресивно, аутономно доживљава карактер 

одслушане композиције 

- Поседује адекватан музички укус. 

- Самоиницијативно посећује концерте и друге 

музичке манифестације. 

- Препознаје естетске вредности у култури свог 
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и народа других земаља уочавањем 

карактеристичних обележја музике светске 

народне баштине. 

- Сагледава и вреднује утицај народног 

стваралаштва на уметничко стваралаштво.  

5. 
Музика средњег 

века 
 

Стара хришћанска музика: грегоријански 

корал и византијско певање. 

Рани облици вишегласја: органум, 

дискант, мотет (старофранцуски). 

Световна музика средњег века: 

трубадури, минезенгери. 

Почеци духовне и световне музике код 

нас. 

Примери за слушање: 

Грегоријански корали-избор, византијско 

певање, органум, Хилдегард оф Бинген 

(избор).Рамбо де Вакеира-Календа маја; 

Адам де ла Ал- Игра о Робену и Мариони; 

Кир Стефан Србин - Ниња сили, Вкусите 

и видите.  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

-праћење остварености 

исхода; 

-активност на часу. 

 

6. Музика ренесансе  

Три века великих достигнућа у уметности 

(14, 15. и 16). 

Развој духовног и световног вишегласја. 

Мотет, миса, мадригал. 

Највећи представници ренесансне 

вокалне музике: Палестрина, Орландо ди 

Ласо, Галус, Маренцио, Да Веноза. 

Инструментална музика ренесансе. 

Ренесанса код нас: Фрањо Босанац, 

Андрија Мотовуњанин. 

Примери за слушање: 

Жанекен - Битка код Марињана; 

Палестрина-Миса Папи Марчелу 

(одломак); Ласо-Мадона миа кара; Ехо; 

Галус-Патер ностер; Ево како умире 

праведник. 

Неки мадригали Маренција или Да 

Венозе; 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

-праћење остварености 

исхода; 

-активност на часу. 
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Ђ. Габријели - Соната пиано е форте; 

Нека тачка из програма ансамбла 

"Ренесанс"; Мотовуњанин - Фротола. 

Фрањо Босанац-Ти спаваш а ја бдим... 

(ансамбл "Арс нова").  

Укупан број часова        64  
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Наставни предмет: ОРГАНСКА ХЕМИЈА  

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Четврти  

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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,  1/2013 - испр.,10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/18-др.правилник) 

 

Циљеви предмета:  

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

-  Развој хемијске научне писмености и способности комуникације у хемији; 

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

-  Разумевање корисности од хемијске производње у савременом друштву; 

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

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

- Развој одговорног става према коришћењу супстанци у свакодневном животу; 

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

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

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

Задаци: 

- стицање ширих и продубљених знања о структури супстанце, хемијским елементима, неорганским једињењимa и хемијским аспектима загађивања животне 

средине; 

- усвајање осноних знања о принципима хемијске технологије и значају производа хемијске индустрије; 

- овладавање основним знањима неопходним за разумевање и примену производа хемијске индустрије у свакодневном животу; 

- потпуно упознајавање метода хемијских истраживања;  

- развијање критичке и стваралачке маште и формирање правилног односа према раду; 

- развијање способности за научну активности и умеће да самостално уче; 

- развијање способности за успешно настављање образовања и изучавања других области у којима се хемија појављује. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

1. 

Типови и енергетске 

карактеристике хемијских 

процеса 

8 

• Реакције синтезе и анализе 

• Јонске и слободнорадикалске реакције 

• Протолитичке реакције 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

• препозна и прикаже хемијским 

једначинама различите типове хемијских 

реакција неорганских једињења (анализе, 
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• Реакције супституције и елиминације 

• Енергија активације 

• Појам енталпије и реакционе топлоте 

• Израчунавања реакционе топлоте на 

различитим примерима 

• Хесов закон 

• Ентропија, слободна енергија и 

спонтаност процеса 

- усмену проверу знања 

-писану проверу знања 

синтезе, јонске, слободнорадикалске, 

протолитичке, супституционе, 

елиминационе) 

• објасни појмове енталпије, реакционе 

топлоте, топлоте стварања једињења, 

енергије активације, Хесовог закона, 

ентропија и слободне енергије 

• израчуна реакциону топлоту и 

стандардну топлоту стварања једињења 

2. 
Примена оксидо-

редукционих процеса 
10 

• Одређивање оксидационих бројева 

елемената 

• Израчунавање коефицијената код 

оксидационо-редукционих реакција 

• Галвански елемент 

• Напонски низ елемената 

• Електролитичка ћелија 

• Електролиза и Фарадејеви закони 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- усмену проверу знања 

-писану проверу знања 

• објасни промену оксидационих бројева 

при реакцијама оксидо-редукције 

• објасни електроду и процесе који се 

одвијају на њој 

• објасни разлику између галванског 

елемента и електролитичке ћелије 

• објасни напонски низ елемената 

• објасни електролизу на различитим 

примерима (растоп и раствор NаОH и 

NаCl; растоп LiH; добијање Cu процесом 

електролизе) 

• Примени Фарадејеве законе при изради 

задатака 

3. 

 

Прорачуни и припрема 

правих раствора 

10 

• Израчунавање масеног удела 

супстанце у раствору (процентне 

састава раствора) 

• Израчунавање моларне концентрације 

• Израчунавање масене концентрације 

• Израчунавање молалне концентрације 

• Припремање раствора задате 

(одређене) концентрације 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- усмену проверу знања 

-писану проверу знања 

• уради прорачун за припрему раствора 

различитих концентрација: масеног удела 

супстанце у раствору (процентног састава 

раствора) 

• на основу извршеног прорачуна 

припреми растворе различитих 

концентрација 

4. 

Реакције неутрализације-

стехиометријска 

израчунавања 
6 

• Реакције потпуне неутрализације 

• Реакције непотпуне неутрализације 

• Израчунавања на основу хемијских 

једначина реакција неутрализације  

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- усмену проверу знања 

-писану проверу знања 

• Објасни и помоћу хемијских једначина 

представи реакције неутрализације 

(потпуне и непотпуне) 

• Врши стехиометријска израчунавања на 

основу добијених података (реакције 

неутрализације)  

5. 
Пуфери - израчунавања 

4 
• Појам и својства пуфера 

• Израчунавање пХ вредности 
Вредновање 

остварености исхода 

• Разликује пуфере и разуме начин на који 

се одупиру промени pH средине 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 885 
 

Корелација са другим предметима: Биологија, Модули из сточарства, Физика, Математика 

 

пуферских смеша вршити кроз: 

- усмену проверу знања 

-писану проверу знања 

• Израчуна pH вредност раствора пуфера 

на основу датих података 

6. 

Израчунавања на основу 

хемијских реакција 

8 

• Израчунавања на основу реакција 

добијања и реакција елемената прве, 

друге, тринаесте и четрнаесте групе 

ПСЕ 

• Израчунавања на основу реакција 

добијања и реакција елемената 

петнаесте, шеснаесте и седамнаесте 

групе ПСЕ 

• Израчунавања на основу реакција 

добијања и реакција прелазних 

елемената 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- усмену проверу знања 

-писану проверу знања 

• израчуна теоријске и праве приносе 

појединих реакција код неорганских 

једињења 

7. Изомерија органских 

молекула 

6 • Структурна изомерија 

• Функционална изомерија 

• Положајна изомерија 

• Стереоизомерија 

• Цис-транс изомерија 

• Кето-енолна изомерија 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- усмену проверу знања 

-писану проверу знања 

• израчуна теоријске и праве приносе 

појединих реакција код неорганских 

једињења 

• препозна различите врсте изомерије 

органских молекула 

• одреди број изомера 

8. Врсте и примена 

различитих хемијских 

реакција на органским 

молекулима 

12 • Реакције супституције 

• Реакције адиције 

• Реакције елиминације 

• Реакције полимеризације 

• Реакције оксидације и сагоревања 
Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- усмену проверу знања 

-писану проверу знања 

• Прикаже хемијским једначинама 

реакције супституције на примерима 

различитих органских једињења 

• Прикаже хемијским једначинама 

реакције адиције на примерима 

различитих органских једињења 

• Прикаже хемијским једначинама 

реакције елиминације и полимеризације на 

на примерима различитих органских 

једињења 

• Прикаже хемијским једначинама 

реакције оксидације и сагоревања на 

примерима различитих органских 

једињења 

Укупан број часова 64    
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Наставни предмет: ФИЗИКА   

Подручје рада: Пољопривреда ,производња и прерада хране 

Разред: Четврти  

Образовни профил: Пољопривредни  техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64  
 

 
 

Недељни фонд часова: 2    

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,  1/2013 - испр.,10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/18-др.правилник 

 

Циљеви предмета:  
- Развијање функционалне писмености (природно-научна, техничка и математичка); 

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

- Развијање логичког и апстрактног мишљења; 

- Развијање свести о значају експеримента при упознавању, разумевању и проверавању физичких законитости; 

-  Стицање знања о природним ресурсима, њиховој ограничености и одрживом коришћењу; 

- Развијање правилног односа ученика према заштити, обнови и унапређењу животне средине; 

- Стицање основних сазнања о процесима и производима различитих технологија; 

-  Развијање радних навика и одговорности и способности за примену стечених знања; 

- Формирање основе за даље образовање 

Задаци:  

• Користити сва доступна наставна средства; 

• Користити мултимедијалне презентације; 

• Упућивати ученике да користе интернет и стручну литературу; 

• Подстицати ученике да раде рачунске задатке; 

• Примењивати рад у паровима и рад у мањим групама; 

• Мотивисати ученике да самостално решавају проблеме користећи истраживачки приступ научном образовању; 

• Континуирано упућивати ученике на примену физике у будућем позиву и свакодневном животу кроз примере из праксе. 

Редни 

 бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

1. 
Молекулска 

физика 
24 

• Међумолекулске силе, агрегатна стања 

• Чврста тела (структура, еластична својства, 

Хуков закон) 

• Течности (својства течности, површински 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености 

• разуме постојање везе између 

микроскопских и макроскопских својстава 

супстанције 

• објасни структуру чврстих тела и њихова 
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напон, квашење, капиларне појаве, вискозност) 

• Притисак, запремина, температура гаса 

• Гасни процеси, једначина стања и гасни закони 

Демонстрациони огледи: 
• Демонстрација различитих врста еластичности 

• Демонстрација површинског напона течности 

Лабораторијске вежбе: 
- Одређивање коефицијента вискозности 

Стоксовом методом 

- Проверавање Бојл- Мариотовог закона 

исхода 

-тестове знања 

физичка својства 

• опише физичка својства течности 

(површински напон, квашење, капиларност, 

вискозност) 

• разуме једначину идеалног гасног стања и 

гасне законе 

• изведе лабораторијску вежбу, правилно и 

безбедно рукује наставним средствима, 

изврши потребне прорачуне и израчуна 

грешке при мерењу 

 

2. 
Топлотне појаве 

15 

 

• Веза између количине топлоте и промене 

температуре тела 

• Промене агрегатних стања (топљење, 

кристализација, испаравање, кондензација) 

• Латентне топлоте супстанције 

• Начини преношења топлоте. Топлотни 

проводници и изолатори 

• Очување енергијских ресурса. Класични и 

алтернативни извори енергије 

 Демонстрациони огледи: 
- Демонстрација топлотне проводљивости 

чврстих тела 

- Демонстрација преноса топлоте струјањем 

• Демонстрација преноса топлоте зрачењем 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

-тестове знања 

• разуме промене које настају у телима при 

топлотној размени 

• схвати појам латентне топлоте и промене 

агрегатних стања 

• разликује начине преноса топлоте 

• разуме значај очувања енергијских ресурса 

 

3. 

Електричне 

појаве 
18 

• Статичка расподела наелектрисања на 

проводнику (електрично поље и потенцијал) 

• Електрична својства изолатора 

• Наизменична струја. Активни и реактивни 

отпорници 

• Рад и снага једносмерне и наизменичне струје 

• Теслин трансформатор 

 Демонстрациони огледи: 
- Демонстрација расподеле потенцијала на 

наелектрисаном проводнику 

- Демонстрација промене капацитета код 

плочастог кондензатора 

- Мерење ефективне вредности електричног 

напона 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

-тестове знања 

• разуме статичку расподелу наелектрисања 

код металних проводника 

• разуме електрична својства изолатора 

• разуме електричну отпорност проводника, 

капацитивност кондензатора и индуктивност 

завојнице 

• схвати како настаје наизменична струја и 

знаће да разликује максималне, тренутне и 

ефективне вредности струје и напона 

• разуме шта је импеданса у колу наизменичне 

струје 

• опише карактеристике високофреквентних 

струја 

• изведе лабораторијску вежбу, правилно и 
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*Корелација са другим наставним предметима/модулима:  Сви стручни предмети у којима се примењује физика, Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Лабораторијска вежба: 

Провера Омовог закона у колу наизменичне 

струје 

безбедно рукује наставним средствима, 

изврши потребне прорачуне и израчуна 

грешке при мерењу 

4. Таласна оптика 13 

• Хајгенсов принцип. Интерференција светлости 

• Дифракција светлости 

• Поларизација и дисперзија светлости 

• Расејање светлости 

Демонстрациони огледи: 
- Дисперзија беле светлости на призми 

- Дифракција светлости на решетки 

 Лабораторијска вежба: 

- Одређивање константе дифракционе решетке 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

-тестове знања 

• схвати таласна својства светлости 

• опише шта је интерференција, дифракција, 

поларизација, дисперзија и расејање светлости 

• изведе лабораторијску вежбу, правилно и 

безбедно рукује наставним средствима, 

изврши потребне прорачуне и израчуна 

грешке при мерењу 

Укупан број часова    64 
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Наставни предмет: ФИЛОЗОФИЈА 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Четврти 

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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,  1/2013 - испр.,10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/18-др.правилник) 

 

Циљеви предмета:  

- 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, аргументисањем у корист 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 на којима се темељи европска култура. 

Задаци: 

- Упознавање са смислом основних филозофских питања, историјом филозофије,најзначајнијим филозофима; Показивање да се у филозофију као теоријско-

мисаоној делатности ствараје водеће вредности,идеје и истина на којима се темељи европска култура; Оспособљавање ученика за самастално, критичко 

размшљање и формирање ставова о друштвеним проблемима. 

 

Редни 

 бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. 
Увод у 

филозофију 
4 

• Име и појам филозофије 

• Однос филозофије према науци, 

уметности и религији 

• Филозофске дисциплине и правци 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење рада на часу 

- тестове примене знања 

• одреди појам и предмет филозофије 

• наведе филозофске дисциплине и разликује 

правце унутар дисциплина 

2. 

 

Античка и 

средњовековна 

филозофија 

24 

• Коначно и бесконачно, вечно и 

променљиво, непокретно и покретно: 

Талес, Анаксимен, Хераклит, Питагора, 

Парменид, Зенон, Емпедокле, Анаксагора 

и Демокрит 

• Етички и сазнајни релативизам: софисти 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење рада на часу 

- тестове примене знања 

• 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 
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и Сократ, 

• Сократова метода, њен филозофски 

значај и одбрана Сократова 

• Сократске школе 

• Платонова теорија идеја и учење о 

држави 

• Аристотел као оснивач логике 

• Аристотелова метафизика и теорија 

узрока 

• Етичка становишта Аристотела, 

Епикура и Стоика 

• Главне теме средњовековне филозофије, 

уплив хришћанства и однос вере и знања  

• 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 

• упореди средњовековну и античку филозофију 

 

3. 

Модерна 

филозофија 
12 

• Промене које доноси ренесанса, 

формула "знање је моћ", нова метода и 

идоли код Френсиса Бекона. 

• Декартова метода 

• Спинозино етичко учење. 

• Лајбницова метафизика (монадологија) 

• Емпиризам Џона Лока 

• Хјумова критика метафизике и појма 

узрочности 

• Просветитељство: основне 

карактеристике, значај и носиоци 

• Кантова критика чистог ума и 

коперникански обрат у теорији сазнања 

• Кантова етика 

• Хегелова апсолутна идеја  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење рада на часу 

- тестове примене знања 

• 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 
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Корелација са другим предметима: Социологија са правима грађана, Екологија, Грађанско васпитање, Верска настава, Логика са етиком 

 

 

 

 

 

• препознаје основне тезе идеализма 

4 
Савремена 

филозофија 
11 

• Марксова филозофија и теорија друштва 

• Ничеова критика декаденције 19. века, 

појмови воље за моћ, превредновања 

вредности и надчовека 

• Егзистенција у савременом добу, сукоб 

појединца и друштва код Кјеркегора, 

Камија и Сартра 

• Контов позитивизам и неповерење 

према метафизици, 

• Остали правци савремене филозофије 

(феноменологија, прагматизам, 

структурализам, критичка теорија и 

постмодерна)  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење рада на часу 

- тестове примене знања 

• 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 

5. 

Савремени 

филозофски 

проблеми 

6 

• Род, пол и филозофија 

• Универзалност и мултикултурализам 

• Постмодерно стање: нестанак великих 

прича, релативизација и 

индивидуализација 

• Живимо ли у постидеолошком времену? 

• Однос виртуелне реалности и 

стварности  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење рада на часу 

- тестове примене знања 

• самостално припреми за дискусију користећи 

литературу и интернет 

• дискутује и образлаже властити став о неком 

савременом проблему 

• препознаје карактеристике савременог доба и 

препознаје чињенице које би захтевале 

филозофско објашњење 

6.  7 Радионице, филмови   

Укупан број часова            

64 
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Образовни профил: Техничар хортикултуре 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 
I РАЗ II РАЗ III РАЗ IV РАЗ 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Српски језик и књижевност 3 105 3 105 3 105 3 96 

2. Страни језик 2 70 2 70 2 70 2 64 

3. Музичка уметност 1 35       

4. Ликовна култура   1 35     

5. Физичко васпитање 2 70 2 70 2 70 2 64 

6. Историја 2 70 2 70     

7. Географија 2 70       

8. Математика 3 105 3 105     

9. Рачунарство и информатика  2 70       

10. Физика 2 70 2 70     

11. Хемија 2 70 2 70 2 70 2 64 

12. Биологија 2 70 2 70 2 70   

13. Филозофија       2 64 

14. Социологија     2 70   

15. Устав и права грађана       1 32 

16. Верска настава* 1 35 1 35 1 35 1 32 

17. Грађанско васпитање* 1 35 1 35 1 35 1 32 

* ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 
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* у оквиру практичне наставе I-IV разред има по 60 часова блок наставе 

 

 

 

 

 

 

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

I РАЗ II РАЗ III РАЗ IV РАЗ 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В 

1. Латински језик 2  70              

2. Агрохемија са физиологијом биља 2  70              

3. Педологија 2  70              

4. Цвећарство     2 1 70 35 2 1 70 35 2 1 64 32 

5. Декоративна дендрологија      2  70  2  70      

6. Паркарство         2  70      

7. Лековито и зачинско биље             2 1 64 32 

8. Повртарство         1  35  2  64  

9. Биодекорација         1 2 35 70 1 2 32 64 

10. Заштита биља         1  35      

11. Организација са менаџментом             2  64  

12. Практична настава* *     6  210  5  175  5  160 
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А. Обавезни општеобразовни предмети: ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ (Први разред) 

Наставни предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

105    

Недељни фонд часова: 3    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ 

Циљ наставе српског језика и књижевности јесте проширивање и продубљивање знања о српском језику; унапређивање језичке и функционалне писмености; 

проширивање и продубљивање знања о српској и светској књижевности, развијање љубави према књизи и читању, оспособљавање за интерпретацију уметничких 

текстова; упознавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у књижевности; 

проширивање и продубљивање књижевних знања и читалачких вештина; образовање и васпитање ученика као слободне, креативне и културне личности, 

критичког ума и оплемењеног језика и укуса. 

Задаци 

Настава језика (знања о језику, способност служење језиком и васпитна улога наставе језика). Ученици треба да: 

- овладају знањима о српском књижевном језику; 

- стекну вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом изражавању, приликом учења, образовања и интелектуалног 

развоја; 

- поштују матерњи језик, негују српски језик, традицију и културу српског народа, националних мањина, етничких заједница и других народа; 

- унапређују културу језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, са 

развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура. 

Настава књижевности (усвајање књижевних знања, развијање читалачких вештина и афирмисање васпитних вредности путем књижевности). Ученици 

треба да: 

- упознају репрезентативна дела српске књижевне баштине и дела опште књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вредности; 

- негују и развијају читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним књижевним делима из историје 

српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози; 

- развијају литерарне афинитете и постану читаоци рафинираног естетског укуса који ће умети да на истраживачки, стваралачки и активан начин читају књижевна 

дела свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих; 

- усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности; 
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САДРЖАЈ 

КЊИЖЕВНОСТ (66 ЧАСОВА) 

I. УВОД У ПРОУЧАВАЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА (12 часова) 

Природа и смисао књижевности 

Појам и назив књижевности; књижевност као уметност; књижевност и друге уметности; усмена и писана књижевност; улога књижевне уметности у друштву; 

књижевност и проучавање књижевности, науке о књижевности: теорија, историја књижевности и књижевна критика. 

Уметнички доживљај, утисци, разумевање, сазнавање и доживљавање уметничких вредности у књижевном делу. 

Структура књижевног дела 

Тема, мотив (мања тематска јединица); фабула и сиже; лик, карактер, тип, наратор, писац; идеје, мисли и поруке, смисао књижевноуметничког дела; композиција 

књижевног дела (на примерима лирског, епског и драмског дела); језик у књижевноуметничком делу (пишчев избор и распоређивање речи), средства уметничког 

изражавања. 

Дела за обраду 

Сунце се девојком жени - лирска народна песма 

Бановић Страхиња - епска народна песма 

Девојка бржа од коња - народна приповетка 

Лаза Лазаревић - Први пут с оцем на јутрење - уметн. припов. 

Софокле: Антигона - трагедија 

Иво Андрић: О причи и причању (Беседа приликом примања Нобелове награде) 

II. КЊИЖЕВНОСТ СТАРОГ ВЕКА (10 часова) 

Основне информације о развоју, врстама, тематици и особеностима књижевности старог века. 

Еп о Гилгамешу (одломак) 

Хомер - Илијада (одломак - VI певање) 

Библија - из Старог завета; Легенда о потопу; из Новог завета; Јеванђеље по Матеју (Страдање и васкрсење Христово). 

III. СРЕДЊОВЕКОВНА КЊИЖЕВНОСТ (11 часова) 

Почеци словенске писмености; значај рада Ћирила и Методија и њихових ученика. Најстарија словенска писма (глагољица, ћирилица); старословенски језик и 

рецензије старословенског језика; најстарији споменици јужнословенске културе (Башчанска плоча, Самуилов натпис, Брижински споменик, Мирослављево 

- оспособе се за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова агресивног и асоцијалног 

понашања и за развијање самосвести и личне одговорности; 

- подстичу на саосећање са ближњима и одговорност према другом; 

- развију врлине разборитости и равнотеже и мудрости. 

Општи задаци 

Ученици треба да: 

- развијају и негују стваралачки и истраживачки дух у процесу учења и у примени стечених знања; 

- развијају и негују методичност и методичка поступања приликом овладавања сложеним и обимним знањима; 

- усаглашено са општим исходима учења, као и усклађено са узрастом и способностима, даље развијају знања, васпитне вредности и функционалне вештине које 

ће моћи да користе у даљем образовању, у професионалном раду и у свакодневном животу; 

- развијају лични и национални идентитет и осећање припадности држави Србији; 

- формирају вредносне ставове којима се чува национална и светска културна баштина; 

- буду оспособљени за живот у мултикултуралном друштву. 
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јеванђеље); међусобне везе и утицаји писане и усмене књижевности. 

Сава Немањић (Св. Сава) - Житије Св. Симеона (одломак), Болест и смрт Св. Симеона 

Јефимија - Похвала кнезу Лазару 

Деспот Стефан Лазаревић: Слово љубве 

Усмено предање о Св. Сави (народне песме, приче и легенде - избор). 

IV. НАРОДНА (УСМЕНА) КЊИЖЕВНОСТ (11 часова) 

Народна (усмена) књижевност: појам, битне одлике, основне теме и мотиви, уметничка вредност и значај (синтеза). 

Народна поезија и њен значај у животу и историји српског народа. 

Српска девојка - народна песма 

Кнежева вечера - народна песма 

Марко пије уз рамазан вино - народна песма 

Диоба Јакшића - народна песма 

Ропство Јанковић Стојана - народна песма 

Бој на Мишару - народна песма 

V. ХУМАНИЗАМ И РЕНЕСАНСА (11 часова) 

Хуманизам и ренесанса у Европи и код нас и главни представници (појам, особености, значај). 

Ф. Петрарка - Канцонијер (избор сонета) 

В. Шекспир - Ромео и Јулија 

Сервантес - Дон Кихот (одломак) 

С. Менчетић - Први поглед 

Џ. Држић - Горчије жалости јесу ли гди кому 

M. Држић - Новела од Станца 

VI. БАРОК И КЛАСИЦИЗАМ (6 часова) 

Барок и класицизам и њихови главни представници у Европи и код нас (појам, особеност, значај). 

И. Гундулић - Осман (одломци из И и VIII певања) 

Молијер - Тврдица 

VII. ЛЕКТИРА (5 часова) 

Данте Алегијери: Божанствена комедија (одломак из Пакла, певање V - Паоло и Франческа) 

Д. Киш - Рани јади 

Избор из поезије савремених песника према избору ученика и наставника (Д. Радовић, M. Антић, Љ. Симовић и др.). 

VIII. КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ 

На наведеним делима понављају се, проширују, усвајају и систематизују основни књижевно-теоријски појмови. 

Лирско, епско, драмско песништво. 

Лирске ("женске") и епске (јуначке) песме. Епски јунак. 

Епска поезија у прози: приповетка, новела, роман; једноставнији облици епске прозе: мит, предање, бајка, прича. Житије (животопис, биографија), похвала, 

слово. 

Драмска поезија (одлике, подела): трагедија, комедија, драма у ужем смислу речи. Фарса. Драма и позориште. Драмски јунак.  

Стих и проза: Метрика, хексаметар, десетерац, цезура. 

Средства уметничког изражавања 
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Епитет, поређење, персонификација, хипербола, градација, антитеза, метафора, лирски паралелизам. Симбол. Хуманизам, ренесанса, петраркизам, барок, 

класицизам. 

ЈЕЗИК (25 часова) 

I. ОПШТИ ПОЈМОВИ О ЈЕЗИКУ 

Језик као средство комуникације (основни појмови). 

Основни појмови о књижевном (стандардном) језику. Његов национални и културни значај. Однос књижевног језика и дијалеката. Књижевно-језичка култура и 

њен значај. 

Српски језик (место у породици словенских језика, границе). 

II. ЈЕЗИЧКИ СИСТЕМ И НАУКЕ КОЈЕ СЕ ЊИМЕ БАВЕ 

Језик као систем знакова. 

Фонетика и фонологија. Гласови и фонеме. Слог. Прозодија. 

Морфологија. Речи и морфеме. Врсте морфема. Морфологија у ужем смислу (промена речи). Творба речи. 

Синтакса. Реченица као језичка и комуникативна јединица. 

Лексикологија. Лексеме. Лексички фонд (речник, лексика). 

Граматике и речници српског језика и начин њихове употребе. 

III. ФОНЕТИКА 

Гласовни и фонолошки систем српског књижевног језика (понављање и утврђивање систематизације гласова и фонема и њихових карактеристика). 

Морфофонологија. Морфофонолошке алтернације и њихова улога у промени и творби речи. Алтернације у српском књижевном језику (проширивање и 

утврђивање раније стечених знања). Правописна решења. 

Акценатски систем српског књижевног језика (и његово обележавање). Клитике (проклитике и енклитике). Контрастирање акценатског система књижевног језика 

и регионалног дијалекта (где је то потребно). Служење речником за утврђивање правилног акцента. 

IV. ПРАВОПИС 

Основни принципи правописа српског књижевног језика. Правописи и правописни приручници (и служење њима). 

Писање великог слова. 

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (14 часова) 

I. УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

Артикулација гласова, књижевна акцентуација, мелодија реченице, јачина, висина тона, боја гласа, темпо изговора; пауза - логичка и психолошка и њихова 

изражајна функција. Акценат, речи, групе речи, реченице (смисаоница). Отклањање нестандардне акцентуације из ученичког говора. 

Изражајно читање и казивање напамет научених краћих прозних и дијалошких текстова. Рецитовање стихова. 

Коришћење звучних записа у подстицању, процени и снимању изражајног читања, казивања и рецитовања. 

Стилске вежбе. Функционални стилови: разговорни књижевно-уметнички језик. 

II. ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

Правописне вежбе: писање великог слова. 

Стилске вежбе: сажимање писменог састава уз појачавање његове информативности, отклањање сувишних речи и неприкладних израза. 

Домаћи писмени задаци (читање и анализа на часу). 

Четири писмена задатка годишње. 

Начин остваривања програма 

УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА 

Зависно од разреда и садржаја годишњи фонд часова наставе овог предмета распоређен је тако да је за подручје књижевност издвојено око 60%, а за друга два 
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(језик и култура изражавања) око 40% часова. 

У оквиру тог фонда планирани садржаји се обрађују са 70% часова. Осталих 30% часова предвиђено је за понављање, утврђивање, вежбање и систематизовање 

програма. 

Циљ и задаци чине целину и остварују се током четири године - систематски и континуирано - у свим предвиђеним програмско-тематским подручјима и 

видовима рада. 

Сви садржаји распоређени су по разредима, подручјима, областима и темама уз примену начела поступности, корелације, интеграције и примерености узрасту. 

Садржаји књижевности конкретизовани су по разредима, сегментима (књижевност и лектира), а обухватају књижевнотеоријско и књижевноисторијско 

проучавање књижевноуметничких дела и књижевности жанровски распоређених. 

Подручје језик обухвата изучавање језика као система. У садржаје овог подручја уграђени су елементи опште лингвистике и правописа. 

Подручје култура изражавања обухвата облике и врсте у области усменог и писменог изражавања (по разредима). У овој области планиране су говорне и писмене 

вежбе, домаћи задаци и писмени задаци, који треба да се раде наизменично ћирилицом и латиницом. 

Ради што успешније реализације бројних захтева и садржаја неопходна је и стална сарадња наставника српског језика и књижевности с наставницима других 

предмета (историје, сродних општестручних и ужестручних предмета), стручним сарадницима (школским библиотекаром - медијатекаром, педагогом, 

психологом) и органима (стручним активом и већима), родитељима ученика и међуопштинском (регионалном) просветно-педагошком службом; такође је 

корисна сарадња наставника и са одређеним институцијама (народном библиотеком, домом културе, биоскопом, локалним новинама, радио-станицом и др.). 

Квалитет и трајност знања, умења, вештина и навика ученика у многоме зависе од принципа, облика, метода и средстава који се користе у образовно-васпитном 

процесу. Због тога савремена настава српског језика и књижевности претпоставља остваривање битних задатака и садржаја програма уз максимално могућу 

мисаону активност ученика (субјеката у настави), поштовање одређених дидактичких принципа (посебно: свесне активности ученика, научности, примерености, 

поступности, систематичности и очигледности), као и адекватну примену оних наставних облика, метода, поступака и средстава чију су вредност утврдиле 

савремена пракса и методика наставе српског језика и књижевности (пре свега: разни видови групног и индивидуалног рада примерени могућностима ученика, 

методе - дијалошка, текстуално-графичке демонстрације и самосталних радова ученика, средства - уџбеници, приручници, разне врсте текстова и графичких 

приказа, графофолије, наставни и други филмови, радио и телевизијске емисије и сл.). Избор одређених наставних облика, метода, поступака и средстава 

условљен је, пре свега, наставним садржајем и циљевима (образовним, васпитним и функционалним), које треба остварити на једном часу српског језика и 

књижевности. 

Редовна настава српског језика и књижевности изводи се у специјализованим учионицама и кабинетима за овај предмет, који треба да буду опремљени у складу 

са нормативима за средње стручне школе. Делимично, она се организује и у другим школским просторијама (библиотеци - медијатеци, читаоници, 

аудиовизуелној сали и сл.). 

У настави српског језика и књижевности користе се одобрени уџбеници и приручници и библиотечко-информацијска грађа од значаја за остваривање задатака и 

садржаја програма овог предмета, односно за систематско оспособљавање ученика за самостално коришћење разних извора сазнања у настави и ван ње. 

У односу на досадашњи, овај програм доноси извесне промене и новине, које треба имати у виду приликом планирања (глобалног и оперативног) и реализације 

предвиђених задатака и садржаја. Посебно су значајне ове промене и новине у програму: измењен је недељни и годишњи фонд часова у свим разредима средњих 

стручних школа као и начин расподеле предвиђеног годишњег фонда часова на поједине сегменте програма; обезбеђен је адекватнији однос између часова обраде 

и других типова часова: кориговани су циљ и задаци наставе; измењени су структура и садржаји подручја књижевност и језик; у програм је укључен садржај 

проучавања књижевног дела. Уведена је област лектире, укључени су нови аутори и наслови; одређени су основни књижевнотеоријски појмови који се усвајају 

током обраде одговарајућих дела: створени су предуслови за креативно испољавање наставника и прилагођавање васпитно-образовног рада различитим 

ситуацијама у пракси, као и за појачавање стваралачке сарадње наставника и ученика. 

КЊИЖЕВНОСТ 

Ово програмско-тематско подручје обухвата најзначајнија дела из српске и светске књижевности, која су распоређена у књижевноисторијском континуитету од 

старог века до данас. 
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Од историјског континуитета одступа се само у поглављу увод у проучавање књижевног дела у И разреду и проучавање књижевног дела у IV разреду, као и у 

поглављу лектира. 

Програм I разреда је за почетак предвидео увод у проучавање књижевног дела (књижевнотеоријски приступ) како би се избегло нагло прелажење са тематског 

проучавања, карактеристичног за наставу овог предмета у основној школи, на проучавање историје књижевности, тј. изучавање књижевноуметничких дела у 

историјском контексту. Уз тај основни разлог треба имати у виду и друга преимућства оваквог приступа: наставник ће стећи увид у књижевноисторијска знања 

која су ученици понели из основне школе. Та знања ће се систематизовати, проширити и продубити, чиме ће се остварити ваљанији пут за сложенији и 

студиознији приступ књижевним делима какав захтева програм књижевности у средњим стручним школама. 

Наставник српског језика и књижевности у средњим стручним школама треба да пође од претпоставке да је ученик у основној школи стекао основна знања: 

- из теорије књижевности: тема, мотив, фабула; лик, карактер; структура прозног књижевног дела; књижевни родови и врсте;основна језичкостилска изражајна 

средства; усмена и писана књижевност; структура лирске песме; стих, строфа, рима, ритам; структура драмског дела; дијалог, монолог, драмска врста, драма и 

позориште, филм, радио-драма, телевизијска драма; 

- из основа сценске и филмске културе: слика, реч, звук, филмска музика, ситуација, радња, јунаци филма, елементи филмског израза, филмске врсте, од 

синопсиса до сценарија; филм, телевизија, књижевност (сличност и разлике). 

Са стеченим знањима, која се у програму средњих стручних школа проширују и продубљују, ученик може активно да учествује у интерпретацији књижевног 

дела. 

Интерпретативно-аналитички методички систем је основни вид наставе књижевности и њега треба доследно примењивати приликом упознавања ученика са 

изабраним књижевним делима која су предвиђена програмом. Наравно, не треба очекивати да се сва програмом предвиђена дела обрађују на нивоу 

интерпретације као најпотребнијег аналитичко-синтетичког приступа књижевном делу. Наставник треба да процени на којим ће делима радити интерпретацију, а 

на којим осврт, приказ или, пак, проблемско-стваралачки методички систем. 

Нема сумње да овакав програм књижевности у средњим стручним школама повремено тражи и примену експликативног методичког система када се мора чути 

наставникова реч, и то најчешће приликом давања информација о епохама које се проучавају, као и у свим другим ситуацијама у којима наставник не може 

рачунати на ученикова предзнања (на пример: основне информације о почецима писмености, да је његов говор модел правилног, чистог и богатог језика каквом 

треба да теже његови ученици). 

Књижевна дела из програма лектира имају равноправан третман са делима из обавезног програма књижевности и обрађују се по истом методичком систему. 

Треба напоменути да се из лектире која је дата по избору ученика и наставника не морају обрадити сви писци, већ књижевно дело оног писца за које се 

опредељују ученици и наставник. 

ЈЕЗИК 

Програм наставе језика у средњим стручним школама конципиран је тако да омогући ученицима стицање знања и о језику као друштвеној појави и о језику као 

систему знакова. Циљ је да ученици, поред знања о свом матерњем језику, стекну и опште лингвистичка односно социолингвистичка знања неопходна 

образованом човеку. Ова општа знања су функционално повезана са наставом матерњег језика. Главни део тих знања обрађује се у сегменту општи појмови о 

језику (на почетку програма за први и на крају програма за четврти разред). Као у уводном делу сегмента књижевни језик (у првом разреду) и сегменту језички 

систем и науке које се њиме баве; али се општи појмови обрађују и током целе наставе - у вези са одговарајућим партијама о српском као матерњем језику. 

Инсистирање на једном теоријски и методички вишем нивоу изучавању језичких појава даје нови квалитет настави која обухвата и знања с којима су се ученици 

сретали у основној школи. Ова знања, поред своје општеобразовне вредности и значаја за олакшавање и побољшавање наставе српског језика, треба да послуже и 

лакшем савлађивању градива из страних језика. 

Део програма књижевни језик (први разред) вишеструко је значајан. Његовом реализацијом ученици треба да стекну знања и изграде одговарајуће ставове о 

српском књижевном језику и о значају књижевнојезичке норме и језичке културе. Овај део програма укључује и наставу о развоју књижевног језика. 

У сегменту програма посвећеног организацији и функционисању језичког система не обрађују се само чисто граматички аспекти језичког система већ се 

обухватају и функционални аспекти. Зато су, између осталог, у синтаксу унети и елементи лингвистике текста и граматике. Посебан је значај дат лексикологији 
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(која се надовезује на део о творби речи), и то не само да би ученици стекли више знања о речничком благу свога језика него и да би развили правилан однос 

према разним појавама у лексици. 

У обради свих сегмената програма треба се надовезивати на знања која су ученици стекли током претходног школовања. Међутим, овде није реч о простом 

обнављању и утврђивању раније стечених знања, него о добијању целовите слике о српском језику, и као што је већ речено, о усвајању једног квалитативно 

вишег приступа проучавању језичке организације и језичких законитости. 

Веома је важно да се настава језика повеже са осталим деловима овог наставног предмета. Наиме, ова настава пружа лингвистичка знања која ће бити подлога за 

тумачење језика и стила књижевних дела, с тим што ова дела пружају и одговарајући материјал за уочавање естетске функције језика. С друге стране, настава 

језика се мора повезати и са наставом културе изражавања. Тиме ће лингвистичка знања (о акценатском систему, творби речи, лексикологији, синтакси итд.), као 

и проучавање правописа, допринети да ученици боље и поступније усвоје књижевнојезичку норму и да побољшају своје изражајне способности. 

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА 

Вежбе у усменом изражавању треба у средњим стручним школама да дају одређени степен правилне артикулације, дикције, интонације, ритма и темпа у читању и 

казивању лирског, епског и драмског текста. Ове се вежбе, по правилу, реализују у току обраде књижевног текста на тај начин што ће наставник, директно, 

својим читањем, говорењем или уз помоћ снимка, анализирати одговарајуће елементе правилног усменог изражавања како би их ученици уочили. Стечена 

сазнања трансформишу се у вештине и умења на тај начин што ученици интерпретирањем књижевних текстова настоје да сами достигну одговарајући степен 

вештине и умења ове врсте. Стечене способности се даље увежбавају различитим облицима усменог изражавања ученика (извештавање, расправљање, 

реферисање и др.). Већина предвиђених облика ове наставе непосредно се укључује у наставу књижевности или примене за израду писмених састава. 

У првом разреду веома је упутно да наставник ученицима демонстрира методологију израде писменог састава. У том смислу корисно је комбиновати индукцију и 

дедукцију. На одабраном узорку (расправа, извештај и др.) треба анализирати његову композицију, функцију одељака и остале елементе (примереност стила и 

сл.). Затим се ученицима може дати задатак да припреме грађу о једној теми, али да прикупљену грађу не обликују већ да се то уради на часу. Вежба у 

методологији израде писменог састава на основу прикупљене грађе требало би да буде демонстрација целокупног поступка израде писменог састава: од анализе 

теме, одређивања њеног тежишта, селекције прикупљене грађе, распореда појединости с гледишта добре композиције, до обликовања грађе и рада на 

усавршавању текста. Рационализација наставе у овом послу постиже се на тај начин што ће узорак текста бити у вези с књижевним делом из програма за 

одређени разред. 

И диференцирање функционалних стилова ваља обављати на узорцима које је наставник одабрао. Да би ученик био оспособљен да свој језик и начин изражавања 

подеси врсти писменог састава (излагања), треба да напише конкретан састав (припреми излагање). Вежбе ове врсте треба понављати све док сваки ученик не 

буде оспособљен да се служи одређеним облицима изражавања. Да би се постигао већи наставни учинак, корисно је наћи неопходну психолошку мотивацију. 

Због тога ученике треба обавестити не само о коначном циљу који се жели постићи одређеним системом вежбања него и о сврсисходности појединих 

парцијалних вежбања која чине интегралну целину. Тако, на пример, ако су ученици обавештени да ће следећи писмени задатак бити у форми расправе или 

приказа, онда и конкретне вежбе треба да буду подређене том циљу. Наставник ће на одабраном моделу конкретног облика изражавања показати ученицима 

његове битне карактеристике, подразумевајући ту и примереност језика и стила. После тога ученици у форми домаћег задатка чине прве покушаје да самостално 

напишу састав одређене врсте. Читањем и коментарисањем домаћих задатака ученици се даље оспособљавају у писменом изражавању и овладавању одређеним 

врстама састава. Када је наставник стекао утисак да су сви ученици релативно овладали одређеном врстом писменог изражавања, утврђује час израде школског 

писменог задатка. Резултати таквог поступка показују се у школском писменом задатку, па се на основу њих планира даљи рад на усавршавању културе 

изражавања ученика. Ако више ученика не постигне одређени успех, цео се процес понавља. 

Оквирни број часова који је предвиђен за усмено и писмено изражавање означава укупно време, а не и број вежби у току наставне године (препоручује се 

организовање већег броја краћих вежби с прецизно одређеним циљевима). 

Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По правилу, наставник је 

обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу на часу (делу часа). Поред писмених, у 

складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака (усмених, практичних - примерених могућностима ученика 
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и њиховој оптерећености разним обавезама). 

Израда школског писменог задатка, по правилу, траје један час. Изузетно, кад то поједини облици писменог изражавања изискују,  израда задатака може трајати и 

дуже од једног часа. 

Начин провере остварености исхода 

Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По правилу, наставник је 

обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу на часу (делу часа). Поред писмених, у 

складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака (усмених, практичних - примерених могућностима ученика 

и њиховој оптерећености разним обавезама). 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ наставе страног 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.  

Посебан циљ наставе страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се страни језик 

користи ради информисаности и оспособљености за једноставну пословну комуникацију у усменом и писаном облику.  

Задаци наставе страног језика су да ученици:  

- буду оспособљени да у школској и ван школској свакодневници могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано и сходно ситуацији;  

- продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да страни језик функционално користе и после завршетка свог образовања 

(током студија, у будућем послу или даљем образовању);  

- стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да уоче контрасте и врше поређења у односу на сопствену стварност;  

- буду оспособљени да се компетентно и самосвесно споразумевају са људима из других земаља, усвајају норме вербалне и невербалне комуникације у складу са 

специфичностима језика који уче, као и да наставе, у оквиру формалног образовања и самостално, учење другог и трећег страног језика;  

- до краја трећег разреда средње стручне школе савладају први страни језик до нивоа Б1+ према Заједничком европском оквиру.  

Напомена:  

Истичемо да ће степен постигнућа по језичким вештинама варирати, односно да ће рецептивне вештине (разумевање говора и читање) бити на предвиђеном 

нивоу, док се за продуктивне вештине (говор, интеракција, медијација и писање) може очекивати да буду за један ниво ниже (на пример, Б1+ рецептивно, Б1 

продуктивно).  

Комуникативне функције:  

1. Представљање себе и других  

2. Поздрављање (састајање, растанак;формално, неформално, специфично по регионима)  

3. Идентификација и именовање особа, објеката, боја, бројева итд.  

4. Давање једноставних упутстава и команди  

5. Изражавање молби и захвалности  

6. Изражавање извињења  
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7. Изражавање потврде и негирање  

8. Изражавање допадања и недопадања  

9. Изражавање физичких сензација и потреба  

10. Исказивање просторних и временских односа  

11. Давање и тражење информација и обавештења  

12. Описивање и упоређивање лица и предмета  

13. Изрицање забране и реаговање на забрану  

14. Изражавање припадања и поседовања  

15. Скретање пажње  

16. Тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања  

17. Тражење и давање дозволе  

18. Исказивање честитки  

19. Исказивање препоруке  

20. Изражавање хитности и обавезности  

21. Исказивање сумње и несигурности  

Тематика 

Садржај 

Обновити реченичне моделе обухваћене програмом за основну школу. Ред речи у реченици. Место прилога и прилошких одредби.  

- Питања 

а) "WH" questions 

"Where are you going?" "How can we get there?" 

б) Алтернативна питања 

"Did you take a bus or did you walk?" 

в) Учтива питања 

"Would you open the window, please?" 

г) Питања са предлогом на крају (Р) 

"What are you looking for?" 

- Индиректни говор 

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

"I'll come as soon as I can". He says that he will come as soon as he can. 

б) молбе, захтеви, наредбе 

Come back!" He told me to come back. 

"Pass me the bread, please." He asked me to pass him the bread. 

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

- Yes/No questions 

"Have you seen Mary?" He wants to know if I have seen Mary. 

- "WH" questions 

"Where are you going?" He aks where I am going. 
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II ИМЕНИЧКА ГРУПА  

1. Члан 

- Обновити и утврдити употребу одређеног и неодређеног члана. 

- Одређени члан уз имена годишњих доба, оброка, назива држава. 

The spring of 1957 was very warm. The breakfast we had yesterday was very good. He lives in the USA. 

- Неодређени члан у изразима за време, количину, меру и у узвичним реченицама 

50 miles an hour, 16 dinars a kilo, two pounds a yard  

What a mess! 

- Нулта члан уз имена спортова и игара 

He plays volleyball. 

2. Именице 

- Множина именица - обновити 

- Конгруенција именица са глаголом у једнини  

news, information, furniture, mathematics, i dr. 

The news is on at ten o'clock. Mathematics is a difficult subject. 

- Збирне именице са глаголом у множини 

people, cattle, police i dr. 

There were a lot of people in the street. The cattle are sold.. 

- Синкретизам једнине и множине 

sheep, deers, trout i dr. 

- Други номинали - герунд 

а) у функцији субјекта 

Swimming is my favourite sport. 

б) у функцији објекта (после глагола  like, hate, start, sopt и др.) 

She likes cooking. 

3. Заменички облици 

а) Заменице 

- Обновити оне личне, показне, присвојне, релативне и одричне заменице предвиђене програмом за основну школу. 

- Узајамно-повратне заменице -  each other, one another 

Mary and Peter see each other almost every day. People from different countries can hardly understand one another. 

It is raining. It is cold. 

- Неодређено  ONE 

I lost a friend but you gained one. 

б) Детерминатори 

- Неодређени детерминатори -  some, any 

They want some paper. I don't have any bread left. 

- Одрични детерминатор но 

There are no eggs in the fridge. There's no water in the glass. 

4. Придеви 
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Обновити поређење придева 

5. Бројеви 

Децимали, разломци; четири рачунске радње 

6. Квантификатори 

Обновити many/муцх, а лот оф/лотс оф; few/литтле 

III ГЛАГОЛСКА ГРУПА  

1. Глаголи 

- Време и аспект глагола 

- Обновити глаголске облике предвиђене програмом за основну школу 

-  The Simple present Tense за изражавање будуће радње 

What time does your plane take off? 

- The Present Perfect Tense - проширити употребу прилошким одредбама lately, recently 

The Present Perfect Continuous Tense (R) 

She has been living in London for two years now. 

- The Past Perfect Tense 

When we came the train had already left. 

- Модални глаголи 

а)  can (be able to, be allowed to), could 

Sorry, but I can't come tomorrow. Can I smoke in here? 

Could I smoke in here? 

b) must (have/got/to, be obliged to) 

I've got to go now. 

- Пасивне конструкције - за истицање безличности и за навођење научних чињеница 

The new motorway has been opened to traffic. Oxygen is found in the air. 

- Двочлани глаголи (фразални и предлошки) 

apply for, shout for, bring up i dr. 

2. Прилози 

Поређење прилога  

3. Предлози 

Обнављање 

IV ТВОРБА РЕЧИ 

Најчешћи префикси и суфикси за творбу придева 

il-, im-, ir-, un-; -able, -ful, -less, i dr. 

V ОРТОГРАФИЈА 

Основна правила интерпункције. Писање великих слова. 

VI ЛЕКСИКОЛОГИЈА  

Идиоми и фразеологизми 

VII ЛЕКСИКОГРАФИЈА  

Структура и коришћење двојезичних речника 
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Начин остваривања програма 

Програм првог страног језика намењен је трогодишњем и четворогодишњем образовању и васпитању у средњим стручним школама и чини заокружену целину са 

програмом страних језика за основну школу, обезбеђујући тако континуитет учења страног језика започетог у основној школи.  

Структуру програма чине:  

а) захтеви и садржаји који су заједнички за трогодишње и четворогодишње школовање;  

б) захтеви и садржаји који су диференцирани према разликама у фонду часова и укупној оријентацији датог типа школе;  

- школски писмени задаци (за сваки разред по два писмена задатка);  

- језички садржаји (за сваки језик и сваки разред посебно).  

Облици наставе  

Комуникативна настава страних језика се реализује тако што се примењују различити облици рада као нпр. рад у групама и паровима, рад у пленуму или 

појединачни уз примену додатних средстава у настави (аудио-визуелних материјала, информационо-технолошких извора, игара, аутентичног материјала, итд.), 

као и уз примену принципа наставе по задацима (таск-басед лангуаге теацхинг; enseñanza пор тареас, хандлунгсориентиертер ФСУ...)  

Препоруке за реализацију наставе  

У наставном процесу неопходно је ускладити улоге наставника, ученика и наставних средстава. Наставник мора да добро одреди колико времена на часу може да 

буде потрошено на фронтална излагања и објашњења, фронталне активности као што су питања и одговори (разликујући при том референцијална, демонстративна 

и тест питања) као и на остале облике рада.  

Наставници треба да схвате да су њихови поступци којима одражавају своје ставове и способности најважнији део окружења за учење и усвајање језика. Стога је 

неопходно да наставник прида значај:  

- вештинама подучавања;  

- вештинама организовања рада у учионици;  

- способностима да спроводи истраживања праксе и да размишља о свом искуству;  

- стиловима подучавања;  

- разумевању тестирања, оцењивања и евалуације и способностима за њихово спровођење;  

- знањима и способностима да предаје социокултурне садржаје;  

- интеркултурним ставовима и вештинама;  

- знањима о естетској вредности књижевности и способностима да развије такво разумевање код ученика;  

- способностима за индивидуализацију рада у одељењу у којем наставу похађају типови ученика с различитим способностима за учење.  

Ови релевантни квалитети и способности се најбоље развијају када наставник:  

- надгледа, прати рад и одржава ред у учионици;  

- стоји на располагању ученицима и пружа им индивидуалне савете;  

- преузме улогу супервизора и фацилитатора уважавајући примедбе у вези са њиховим учењем, реагујући на њих и координирајући њихове активности.  

Стога се у настави страних језика препоручују следеће активности којима се гарантује најефикаснија реализација наставног програма, и то су:  

- слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом који чита наставник или који ученици чују са звучних записа;  

- рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације, итд.);  

- мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу или родитеље и сл.);  

- дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим трајањем, док су дискусије 

спонтаније и неприпремљене интеракције на одређену тему);  
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- обимнији пројекти који се раде у учионици и ван ње у трајању од неколико недеља до читавог полугодишта уз конкретно видљиве и  мерљиве производе и 

резултате;  

- усклађивање Програмом предвиђене граматичке грађе са датим комуникативним функцијама и темама, и то у склопу језичких активности разумевања (усменог) 

говора и писаног текста, усменог и писменог изражавања и медијације;  

- евалуација (формативна која се спроводи током године и служи усмеравању даљег тока наставе и сумативна на крају године која указује на остварење циљева и 

задатака) и самоевауација (језички портфолијо) ученичких постигнућа.  

Важан циљ у учењу страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се језик користи ради 

информисаности и оспособљености за једноставну комуникацију у усменом и писаном облику на страном језику. Тај сегмент наставе  страног језика који се 

прогресивно увећава од 20 до 50% током трогодишњег односно четворогодишњег образовања мора да буде јасно дефинисан и у складу са исходима везаним  за 

квалификације струке.  

Неопходно је да стручна тематика која се обрађује на страном језику прати исходе појединих стручних предмета и буде у корелацији са њима. Реализација наставе 

језика струке се много више огледа у развијању рецептивних него продуктивних вештина јер је сврха учења страног језика, у првој линији, усмерена на то да се 

ученици оспособе да прате одређену стручну литературу у циљу информисања, праћења иновација и достигнућа у области струке, усавршавања и напредовања. 

Стога је спектар текстова који се препоручују велики: шематски прикази, упутства о примени апарата, инструмената или пак материјала, хемикалија, рецепти, 

декларације, краћи стручни текстови чији је садржај релевантан за тематске садржаје стручних предмета, извештаји, каталози, програми сајамских активности и 

сл. Веома је битно у раду са таквим текстовима одредити добру дидактичку подршку. Добро осмишљени налози упућују на то да одређене текстове, у зависности 

од тежине и важности информација које они носе, треба разумети глобално, селективно или пак детаљно. Продуктивне вештине треба ограничити на строго 

функционалну примену реалну за захтеве струке. То подразумева писање кратких порука, мејлова у оквиру пословне комуникације (поруџбенице, рекламације, 

захтеви, молбе) и вођење усмене комуникације која омогућава споразумевање на основном нивоу било у директном контакту са саговорником или у телефонском 

разговору. 

Начин провере  остварености исхода 

Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По правилу, наставник је 

обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу на часу (делу часа). Поред писмених, у 

складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака (усмених, практичних - примерених могућностима ученика и 

њиховој оптерећености разним обавезама). 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: РУСКИ  ЈЕЗИК 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ наставе страног 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.  

Посебан циљ наставе страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се страни језик 

користи ради информисаности и оспособљености за једноставну пословну комуникацију у усменом и писаном облику.  

Задаци наставе страног језика су да ученици:  

- буду оспособљени да у школској и ван школској свакодневници могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано и сходно ситуацији;  

- продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да страни језик функционално користе и после завршетка свог образовања 

(током студија, у будућем послу или даљем образовању);  

- стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да уоче контрасте и врше поређења у односу на сопствену стварност;  

- буду оспособљени да се компетентно и самосвесно споразумевају са људима из других земаља, усвајају норме вербалне и невербалне комуникације у складу са 

специфичностима језика који уче, као и да наставе, у оквиру формалног образовања и самостално, учење другог и трећег страног језика;  

- до краја трећег разреда средње стручне школе савладају први страни језик до нивоа Б1+ према Заједничком европском оквиру.  

Напомена:  

Истичемо да ће степен постигнућа по језичким вештинама варирати, односно да ће рецептивне вештине (разумевање говора и читање) бити на предвиђеном 

нивоу, док се за продуктивне вештине (говор, интеракција, медијација и писање) може очекивати да буду за један ниво ниже (на пример, Б1+ рецептивно, Б1 

продуктивно).  

Комуникативне функције:  

1. Представљање себе и других  

2. Поздрављање (састајање, растанак;формално, неформално, специфично по регионима)  

3. Идентификација и именовање особа, објеката, боја, бројева итд.  

4. Давање једноставних упутстава и команди  

5. Изражавање молби и захвалности  
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6. Изражавање извињења  

7. Изражавање потврде и негирање  

8. Изражавање допадања и недопадања  

9. Изражавање физичких сензација и потреба  

10. Исказивање просторних и временских односа  

11. Давање и тражење информација и обавештења  

12. Описивање и упоређивање лица и предмета  

13. Изрицање забране и реаговање на забрану  

14. Изражавање припадања и поседовања  

15. Скретање пажње  

16. Тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања  

17. Тражење и давање дозволе  

18. Исказивање честитки  

19. Исказивање препоруке  

20. Изражавање хитности и обавезности  

21. Исказивање сумње и несигурности  

Тематика 

Садржај 

Реченица 

Однос реченица у сложеној реченици: независно-сложене и зависно-сложене реченице. Управни и неуправни говор. 

Именице 

Варијанте падеšких наставака: локатив једнине на -у: о береге/на берегу, о лесе/в лесу, о  крае/на краю;; номинатив множине на -a, -я, -ья, -e: города, учителя, 

деревья, граждане 

Именице којима се означавају професије људи, њихова национална и територијална припадност. Промена именица на- ия, -ие, - мя.;. 

Именице плуралија тантум (рецептивно).  

Непроменљиве именице (рецептивно).  

Презимена на -ов, -ев (Петров, Фадеев i sl.). 

Обнављање и систематизација основних имениčких промена. 

Заменице  

Одричне заменице:  никто, ничто, никакой, ничей. Neodređene zamenice: кто-то, кто-нибудь, некоторый, несколько. 

Обнављање и систематизација обрађених заменица у основној школи. 

Придеви 

Поређење придева: компаратив придева типа:  старший, младший; прост облик суперлатива:,  ближайший, простейший, худший. Присвојни придеви на-ов, -ев, -

ский.. Придеви за означавање простора и времена:  сегодняшний, здешний. 

Рекција придева: уочавање разлика између руског и матерњег језика (больной чем, готовшй к чему, способный к чему i sl.)  

Бројеви 

Принципи промене основних бројева: 1, 2, 3, 4; 5-20 и 30; 40, 90, 100; 500-900; 1000 и њихова употреба у најчешћим структурама за исказивање количине (броја) и 

времена с предлозима:  с - дo, с - пo, от - дo, к и др. Исказивање времена по сату у разговорном и службеном стилу. 
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Четири основне рачунске радње (рецептивно). 

Глаголи 

Најчешће алтернације основе у презенту и простом будућем времену. Творба вида помоћу префикса, суфикса, основе. 

Потенцијал - грађење и употреба. 

Глаголи кретања: кретање у одређеном правцу, неодређено кретање и кретање једном у оба правца; активирање до сада обрађених глагола кретања  /идти - ходить, 

ехать - ездить, бегать - бежать, плышть - плавать, лететь - летать, нести - носить, вести - водить, везти - возить;  рецептивно усвајање нови глагола кретања:  гнать 

- гонять, ползти - ползать. 

Глаголски прилози (рецептивно). 

Рекција глагола: уочавање разлика између руског и матерњег језика (поблагодарить кого за что, пожертвовать кем-чем, напоминать о ком-чём i sl.). 

Прилози 

Прилози и прилошке одредбе за место, време, начин и количину. 

Поређење прилога. 

Предлози 

Најфреквентнији предлози чија се употреба разликује у односу на матерњи језик ( для; с генитивом, из-за с генитивом у одредби одвајања од места и узрока, из-

под с генитивом у одредби одвајања од места, к; с дативом у временској одредби но; с дативом у атрибутској, просторној и узроčној одредби и сл.). 

Везници 

Најфреквентнији прости и сложени везници у независно-сложеним и зависно-сложеним реченицама (а, да, и, но, или, если, пока, потому что, так как, перед тем 

как  и сл.). 

Реченични модели 

Реченичне моделе предвиђене програмом за основну школу и даље примењивати у различитим варијацијама и комбинацијама. При том тежити да се уоче 

сличности и разлике у изражавању истих односа у руском и матерњем језику. У овом разреду посебну пажњу посветити моделима у потврдном, одричном и 

упитном облику за исказивање следећих односа: 

Субјекатско-предикатски односи 

Реченице са именским предикатом 

а) копуле: быть, стать, являться 

Его отец был врачом, а он станет инженером. 

Это утверждение являеться спорным. 

б) одсуство копуле 

Его брат токарь по металлу. 

Она сегодня веселая. 

Он сильнее всех.  

Објекатски односи 

Реченице са: 

а) директним објектом 

Мы купили новый учебник. 

Я не получил ответа. 

б) индиректним објектом 

Он их поблагодарил за помощь. 

Эта фотография напоминает о прошлом  
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в) зависном реченицом 

Брат в письме сообщает, что он летом приедет к нам.  

Просторни односи  

Реченице с одредбом 

а) израженом прилогом 

Я иду туда (вниз, наверх, внутрь, домой). 

Он остался там (внизу, наверху, внутри). 

б) израженом зависним падежом 

Машина появилась из-за угла.  

Кошка вылезла из - под дивана. 

Мы долго гуляли по городу.  

Временски односи 

Реченице са одредбом 

а) израженом прилогом 

Я пришёл раньше тебя. 

б) израженом зависним падежом.  

Они вернулись к вечеру (к трем часам). 

Я сегодня работал с пяти до семи часов.  

Начински односи 

Реченице са одредбом израженом прилогом 

Он хорошо говорит по-русски.  

Он пишет более красиво, чем ты.  

Она поёт красивее всех.  

Узрочни односи 

Реченице са одредбом израженом зависним падежом 

Он не приехал в срок по болезни. 

Атрибутивни односи  

Реченице с атрибутом 

а) у суперлативу 

А. С. Пушкин явлаяется величайшим русским поэтом  

б) у зависном падежу  

Я забыл тетрадь по русскому языку.  

Ортографија 

Интерпункција - основна правила. Подела речи на слогове. Писање великих слова. 

Лексикологија 

Најчешћи префикси и суфикси. 

Лексикографија 

Структура двојезичних речника и служење њима. 
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Начин остваривања програма 

Програм првог страног језика намењен је трогодишњем и четворогодишњем образовању и васпитању у средњим стручним школама и чини заокружену целину са 

програмом страних језика за основну школу, обезбеђујући тако континуитет учења страног језика започетог у основној школи.  

Структуру програма чине:  

а) захтеви и садржаји који су заједнички за трогодишње и четворогодишње школовање;  

б) захтеви и садржаји који су диференцирани према разликама у фонду часова и укупној оријентацији датог типа школе;  

- школски писмени задаци (за сваки разред по два писмена задатка);  

- језички садржаји (за сваки језик и сваки разред посебно).  

Облици наставе  

Комуникативна настава страних језика се реализује тако што се примењују различити облици рада као нпр. рад у групама и паровима, рад у пленуму или 

појединачни уз примену додатних средстава у настави (аудио-визуелних материјала, информационо-технолошких извора, игара, аутентичног материјала, итд.), 

као и уз примену принципа наставе по задацима (таск-басед лангуаге теацхинг; enseñanza пор тареас, хандлунгсориентиертер ФСУ...)  

Препоруке за реализацију наставе  

У наставном процесу неопходно је ускладити улоге наставника, ученика и наставних средстава. Наставник мора да добро одреди колико времена на часу може да 

буде потрошено на фронтална излагања и објашњења, фронталне активности као што су питања и одговори (разликујући при том референцијална, демонстративна 

и тест питања) као и на остале облике рада.  

Наставници треба да схвате да су њихови поступци којима одражавају своје ставове и способности најважнији део окружења за учење и усвајање језика. Стога је 

неопходно да наставник прида значај:  

- вештинама подучавања;  

- вештинама организовања рада у учионици;  

- способностима да спроводи истраживања праксе и да размишља о свом искуству;  

- стиловима подучавања;  

- разумевању тестирања, оцењивања и евалуације и способностима за њихово спровођење;  

- знањима и способностима да предаје социокултурне садржаје;  

- интеркултурним ставовима и вештинама;  

- знањима о естетској вредности књижевности и способностима да развије такво разумевање код ученика;  

- способностима за индивидуализацију рада у одељењу у којем наставу похађају типови ученика с различитим способностима за учење.  

Ови релевантни квалитети и способности се најбоље развијају када наставник:  

- надгледа, прати рад и одржава ред у учионици;  

- стоји на располагању ученицима и пружа им индивидуалне савете;  

- преузме улогу супервизора и фацилитатора уважавајући примедбе у вези са њиховим учењем, реагујући на њих и координирајући њихове активности.  

Стога се у настави страних језика препоручују следеће активности којима се гарантује најефикаснија реализација наставног програма, и то су:  

- слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом који чита наставник или који ученици чују са звучних записа;  

- рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације, итд.);  

- мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу или родитеље и сл.);  

- дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим трајањем, док су дискусије 

спонтаније и неприпремљене интеракције на одређену тему);  

- обимнији пројекти који се раде у учионици и ван ње у трајању од неколико недеља до читавог полугодишта уз конкретно видљиве и  мерљиве производе и 
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резултате;  

- усклађивање Програмом предвиђене граматичке грађе са датим комуникативним функцијама и темама, и то у склопу језичких активности разумевања (усменог) 

говора и писаног текста, усменог и писменог изражавања и медијације;  

- евалуација (формативна која се спроводи током године и служи усмеравању даљег тока наставе и сумативна на крају године која указује на остварење циљева и 

задатака) и самоевауација (језички портфолијо) ученичких постигнућа.  

Важан циљ у учењу страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се језик користи ради 

информисаности и оспособљености за једноставну комуникацију у усменом и писаном облику на страном језику. Тај сегмент наставе  страног језика који се 

прогресивно увећава од 20 до 50% током трогодишњег односно четворогодишњег образовања мора да буде јасно дефинисан и у складу са исходима везаним за 

квалификације струке.  

Неопходно је да стручна тематика која се обрађује на страном језику прати исходе појединих стручних предмета и буде у корелацији са њима. Реализација наставе 

језика струке се много више огледа у развијању рецептивних него продуктивних вештина јер је сврха учења страног језика, у првој линији, усмерена на то да се 

ученици оспособе да прате одређену стручну литературу у циљу информисања, праћења иновација и достигнућа у области струке, усавршавања и напредовања. 

Стога је спектар текстова који се препоручују велики: шематски прикази, упутства о примени апарата, инструмената или пак материјала, хемикалија, рецепти, 

декларације, краћи стручни текстови чији је садржај релевантан за тематске садржаје стручних предмета, извештаји, каталози, програми сајамских активности и 

сл. Веома је битно у раду са таквим текстовима одредити добру дидактичку подршку. Добро осмишљени налози упућују на то да одређене текстове, у зависности 

од тежине и важности информација које они носе, треба разумети глобално, селективно или пак детаљно. Продуктивне вештине треба ограничити на строго 

функционалну примену реалну за захтеве струке. То подразумева писање кратких порука, мејлова у оквиру пословне комуникације (поруџбенице, рекламације, 

захтеви, молбе) и вођење усмене комуникације која омогућава споразумевање на основном нивоу било у директном контакту са саговорником или у телефонском 

разговору. 

Начин провере  остварености исхода 

Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По правилу, наставник је 

обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу на часу (делу часа). Поред писмених, у 

складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака (усмених, практичних - примерених могућностима ученика и 

њиховој оптерећености разним обавезама). 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: МУЗИЧКА УМЕТНОСТ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

35    

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ наставе предмета је развијање свести о значају и улози музичке уметности у развоју цивилизације и друштва; стицање знања о основним музичко-теоријским 

појмовима, формирање музичког укуса и развијање навике слушања вредних музичких остварења.  

Задаци наставе су да ученици: 

- прошире знање о музичко-теоријским појмовима;  

- стекну знања о музици различитих епоха;  

- оспособе за уочавање разлика и сличности између наше и других традиција и култура у домену музике;  

- развију навике слушања музике, формирају музички укус и оспособе се за разумевање музичког дела;  

- упознају изражајна средстава музичке уметности;  

- буду оспособљени за разликовање музичких стилова;  

- буду оспособљени да препознају и именују основне музички елементе који се односе на динамику, темпо, облик дела;  

- унапреде способност разликовања боје звука инструмената;  

- разумеју однос између избора извођачког састава и садржаја музике;  

- буду оспособљени да препознају најзначајнија музичка дела по епохама. 

Садржај 

Почеци музике. Извори и документа. Музика и магија.  

Значај музике у животу и друштву; значај музике код старих народа (првобитна заједница и стари век)  

Примери: Песме и игре.  

Музика старих источних народа. Музика Грчке и Рима.  

Развој музике у средњем веку (духовна и световна музика, појава вишегласја  

Музички примери: Грегоријански корал, Византијско певање; Рембо де Вакерас: Календа Маја; Кир Стефан Србин: Ниња сили.  

Развој музике у XIV, XV и XVI веку  

Музичко стваралаштво у доба ренесансе у Италији, Француској, Немачкој, Холандији и словенским земљама - Палестрина, О. ди Ласо, Галус  

Избор дела за слушање: Палестрина: Миса папи Марчелу (одломак); Орландо ди Ласо: Мадона миа сага, Ехо;  

Барок у музици  

Опште карактеристике. Настанак опере, вокално-инструментална и инструментална музика.  
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Опера у XVII веку - Монгеверди, Вивалди, Бах и Хендл.  

Избор дела за слушање: Монтеверди: Аријаднина тужбалица "Лациате ми морире (монодијска или хорска верзија); Вивалди: Годишња доба (делови); Корели: 

Лафолиа; Ј. С. Бах: V Бранденбрушки концерт, Токата и фуга д-мол (за оруље), Пасија по Матеју (одломак); Г. Ф. Хендл: Месија (Алелуја), Музика на води 

(одломак), Арија из опере "Ксерксес";  

Опера у XVIII веку  

Озбиљна и комична опера - Глук, Перголези  

Избор дела за слушање: Глук: Орфеј (тужбалица Орфеја); Перголези: Служавка господарица (одломци).  

Музичко стваралаштво преткласике и класике  

Опште одлике, Инструментална музика - Купрен, D. Скарлати, Хајдн, Моцарт, Бетовен.  

Избор дела за слушање: Купрен: Жетеоци; D. Скарлати: Избор из сонате за чембало; Ј. Хајдн: Симфонија D-дур бр. 104 (Лондонска"), Симфонија са ударцем 

тимпана; V. А. Моцарт: Симфонија г-мол оп. 40, Одломци из опере "Чаробна фрула", Концерт за клавир и оркестар д-мол, Мала ноћна музика; L. V. Бетовен: 

Соната цис-мол оп. 27 бр. 2 ("Месечева"), Симфонија бр. 5 и 6, Симфонија бр. 9 (Ода радости), Концерт за клавир и оркестар бр. 3;  

Романтизам у музици  

Опште карактеристике. Соло-песма, клавирска минијатура, програмска и апсолутна музика - Шуберт, Менделсон, Шопен, Шуман, Григ, Берлиоз, Лист, Р. 

Штраус, Брамс.  

Избор дела за слушање: Шуберт: недовршена симфонија, Пастрмка, Вилењак соло-песме; Менделсон: Виолински концерт, Песма без речи бр. 9; Шопен: Полонеза 

А-дур и Ас-дур, Мазурке (избор), Валцери (избор), Соната б-мол (посмртни марш); Григ: Пер Гинт, Концерт за клавир и оркестар; Берлиоз: Фантастична 

симфонија; Лист: Љубавни сан бр. 3 (за клавир), Рапсодија бр. 2, Прелиди, Р. Штраус: Тил Ојленшпигел, Дон Жуан, Игра седам велова из "Саломе"; Брамс: 

Мађарске игре (избор), Концерт за виолину и оркестар.  

Романтична опера, оперета, балет  

Италијанска опера. Немачка опера. Француска опера и балет. Оперета као посебан жанр - Росини, Верди (Белини, Доницети), Вебер, Вагнер, Гуно, Бизе, Х. 

Штраус (син).  

Избор дела за слушање: Белини: Норма (каватина); Росини: Севиљски берберин (одломци); Доницети: Љубавни напитак; Верди: Трубадур (хор цигана), Набуко 

(хор заробљеника), Риголето (квартет), Аида (Слава Египту); Вебер: Чаробни стрелац (увертира); Вагнер: Танхојзер (увертира), Холанђанин луталица (хор 

морнара), Лоенгрин (свадбени хор); Гуно: Фауст (Валпургијска ноћ); Бизе: Кармен (хабанера, марш тореадора); Ј. Штраус: На лепом плавом Дунаву, итд. 

Романтизам у словенским земљама  

Руска национална школа. Чешка национална школа. - Глинка, Бородин, Мусоргски, Римски-Корсаков, Чајковски, Сметана, Дворжак.  

Избор дела за слушање: Примери из црквене музике; Глинка: Руслан и Људмила (увертира); Бородин: Кнез Игор (Половецке игре); Мусоргски: Борис Годунов 

(смрт Бориса, сцена крунисања), Слике са изложбе (избор); Римски - Корсаков: Шехерезада; Чајковски: Клавирски концерт у бе-молу, V и VI симфонија, 

Лабудово језеро (одломци), Евгеније Оњегин (арија Ленског), Опело; Сметана: Продана невеста (одломци); Дворжак: Словенске игре (избор), Симфонија из Новог 

света.  

Музички романтизам  

Опште карактеристике. К. Станковић, I. Бајић, Маринковић, Ст. Мокрањац.  

Избор дела за слушање: К. Станковић: варијације на песму "Што се боре мисли моје", Српске народне песме (избор); Ј. Маринковић: соло-песме (избор); Ст. 

Мокрањац: X, XI и XII или XV руковет, Козар, Њет свјат (из Опела), Херувимска песма (из Литургије).  

Опера на почетку XX века Пучини и веристи.  

Избор дела за слушање: Пучини. Тоска (молитва Тоске из II чина, арија Каварадосија из III чина), Боеми (завршни дует из И чина); Леонкавало: Пролог из 

"Пајаца"; Маскањи: Кавалерија рустикана (Интермецо).  

Импресионизам  
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Опште карактеристике. - Дебиси: Поподне једног фауна, Месечина, Арабеска; Равел: Болеро, Дафнис и Клое (одломци).  

Музика XX века у свету  

Стилски правци, експресионизам, додекафонија, неокласицизам. нова улога фолклора. - Шенберг, Прокофјев. Бритн, Шостакович, Стравински, Барток, муз. 

авангарда: Лутославски и Пендерецки.  

Избор дела за слушање: А. Шенберг: Пјеро месечар; С. Прокофјев: Класичка симфонија, Ромео и Јулија (одломци); Б. Бритн: Једноставна симфонија; D. 

Шостакович: V симфонија или Лењинградска симфонија; I. Стравински: Посвећење пролећа (одломак). Петрушка (руска игра); Барток: Концерт за оркестар 

(одломак) или музика за жичане инструменте, удараљке и челесту; Лутославски: Жалобна музика; Пендерецки: Пасија (одломци).  

Музика у XX веку  

Почеци развоја модерне музике - Коњовић, Милојевић, С. Христић, Музичко стваралаштво између два рата - Славенски, Тајчевић.  

Избор дела за слушање: П. Коњовић: Триптихон из "Коштане"; M. Милојевић: Композиције за клавир и соло песме (избор); С. Христић: Одломци из балета 

"Охридска легенда" и избор соло-песама; Ј. Славенски; Вода свира, Симфонија Оријента (одломци); M. Тајчевић: Седам балканских игара (избор) Воспојте (из 

"Чегири духовна стиха").  

Савремена музика  

Ристић, Рајичић, Љ. Марић, Вучковић, Херцигоња, V. Мокрањац.  

Избор дела за слушање: M. Ристић: Свита ђокоза (одломак); С. Рајичић: Трећи клавирски концерт (одломци), На липару, циклус за глас и оркестар, Лисје жути - 

соло-песма; Љ. Марић: Песме простора (одломци); V. Вучковић: Буревесник (одломак); M. Вукдраговић: Везиља слободе; Н. Херцигоња: Горски вијенац; V. 

Мокрањац: IV симфонија (одломак). Етиде за клавир (избор) Одјеци, Соната за виолину и клавир (IV став);  

Џез и остали жанрови  

Џез, мјузикл, забавна музика. рок, поп и панк музика. Народна изворна музика, грађанска песма, новокомпонована народна песма.  

Дела за слушање: Гершвин: Порги и Бес (одломци), Рапсодија у плавом; Примери за наведене жанрове; Мјузикл: карактеристике и примери; Џ. Гершвин, 3. 

Бернштајн, А. К. Меноти.  

Примењена музика  

Филмска музика: избор из филмова.  

Сценска музика: Ф. Менделсон: "Сан летње ноћи" (избор); Е Григ: Солвејгина песма из "Пер Гинта". M. Равел: Атлантида (избор);  

Музичко стваралаштво и музички живот Србије у другој половини XX века  

Живот у Србији са покрајинама у послератном раздобљу. - Музичко школство, музичке установе, најпознатији ансамбли и солисти.  

Избор дела за слушање: Е. Јосиф: Два псалма за клавир; D. Деспић: Хумористичке етиде; К. Бабић. Хорске композиције (избор); П. Озгијан: Симфонија 75; Р. 

Максимовић: Почетак буне на дахије (одломци); Мирј. Живковић: Басма; 3. Христић: Даринкин дар.  

Начин остваривања програма 

Музичка уметност је логичан наставак предмета музичка култура из основне школе, с тим да се овај предмет у средњем образовању првенствено базира на 

упознавању и проучавању најзначајнијих музичких дела из светске и наше литературе, везаних за поједину епоху и њене карактеристике. Као примери за слушање 

музике одабрана су дела композитора који овековечују време у коме су живели и своје музичко стваралаштво. Значајно место имају солисти и ансамбли који та 

дела репродукују.  

За реализацију садржаја програма неопходно је да постоји опремљен кабинет (или специјализована учионица), са клавиром (или другим основним инструментом) 

и квалитетним аудиовизуелним средствима. Савремена школа условљава осетљиву и скупоцену опрему која не сме да се стално преноси из учионице у учионицу 

и тако уништава. Савремена настава захтева од наставника да сва потребна средства припреми пре часа за употребу.  

Сви садржаји који се остварују првенствено се базирају на доживљају музичког дела, упознавању његовог ствараоца и карактеристикама епохе којој дело припада. 

То се реализује првенствено преко слушања музике тј. директног доживљаја музичког дела.  
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Наставниково усмено излагање треба да послужи као информација и инспирација за слушање музике које је централни део часа (20 одсто излагања, 60 одсто 

слушања - у фрагментима или у целини зависи од примера, али 20 одсто закључивања - разговор са ученицима или понављање слушања одређених делова 

композиције или целине).  

Програм је конципиран према историјско-стилским раздобљима, које у излагању треба ограничити на најбитније елементе, а слушању музике дати примарно 

место. Директним, сугестивним и интересантним излагањем наставник треба да ученике оспособљава да активно слушају музику, како би могли да на одабраним 

примерима развијају музичку меморију, естетски укус, препознају дела и инструменте, осећају музичку форму, значај и карактеристике стила и композиторовог 

стваралаштва.  

Поједине наставне теме могу се обрадити ученичким рефератима, у којима такође имају примарно место музички примери.  

Код слушања музике првенствено усмеравати ученике на доживљавање музичких садржаја (мелодије, хармоније, форме итд.).  

Код слушања музике настојати да се одабере пример који може да се слуша у целини (један цео став, краћу увертиру, итд), да ученици доживе целину и схвате 

музичку форму. Одабирати музичке примере са великом пажњом и умешношћу. Дела, која је својом дужином немогуће на једном школском часу саслушати, 

изнети у одабраним, карактеристичним фрагментима, које можемо повезати усменим образложењем.  

У програму је наведено много више музичких дела него што је могуће саслушати и усвојити. Због тога из наведених примера наставник прави сопствени избор 

који ће ученици саслушати и усвојити као примере за одређени правац, епоху итд. Остала дела која ученици нису слушали, а налазе се у програму несврсисходно 

је меморисати, сем у врло изнимним случајевима.  

Епоха се повезује са предметима сродних садржаја у том разреду, на темељу корелације (књижевност, ликовна уметност, историја итд.) и тако даје глобални увид 

у време када је дело настало. Свако дело које се слуша требало би поновити неколико пута са новим задацима.  

Ученике треба усмеравати на одређене емисије на радију и телевизији, које ће пратити у слободно време ван школе. Организовање посете концертима, оперским и 

балетским представама је добра прилика да се садржаји предмета надограђују у директном контакту са музичарима и музиком. Уколико то дозвољавају 

могућности треба неговати сарадњу са музичким школама и другим установама које се баве музиком. Кроз ваннаставне активности и факултативну наставу могу 

се осмишљавати и организовати разноврсни видови музичких активности, који су значајан допринос културној и јавној делатности школе и личном усавршавању 

ученика који се њима баве, као и онима који их слушају (хор, ансамбли, оркестри, концерти...).  

У зависности од услова васпитно-образоване установа формира се хор, оркестар или камерни састав (дуо, трио, квартет или октет) од ученика свих разреда. 

Њихов рад треба организовати континуирано током целе школске године по дефинисаном распореду.  

Начин провере остварености исхода 

Своје умеће ученици показују на јавним наступима, концертима и приредбама у школи и ван ње. 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране  

Разред: Први 

Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно - образовним подручјима, 

допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени 

моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада. 

Задаци наставе физичког васпитања су: 

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

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

- подстицање 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.  

Садржај 

СТРУКТУРА ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА  

Садржаји програма усмерени су на:  

- развијање физичких способности  

- спортско-техничко образовање  

- везивање физичког васпитања са животом и радом.  

РАЗВИЈАЊЕ ФИЗИЧКИХ СПОСОБНОСТИ  

На свим часовима наставе физичког васпитања, предвиђа се:  

1) развијање основних елемената физичке кондиције карактеристичних за овај узраст и пол; као и других елемената моторне умешности, који служе као основа за 

повећавање радне способности, учвршћивање здравља и даље напредовање у спортско техничком образовању,  

2) превентивно компензацијски рад у смислу спречавања и отклањања телесних деформитета,  

3) оспособљавању ученика у самосталном неговању физичких способности, помагању раста, учвршћивању здравља, као и самоконтроли и провери својих 

физичких и радних способности.  

Програмски задаци се одређују индивидуално, према полу, узрасту и физичком развитку и физичким способностима сваког појединца на основу оријентационих 
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вредности које су саставни део упутства за вредновање и оцењивање напретка ученика као и јединственој батерији тестова и методологије за њихову проверу и 

праћење.  

СПОРТСКО ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ  

Спортско техничко образовање се реализује у  I разреду кроз заједнички програм (атлетика, вежбе на справама и тлу) кроз програм по избору ученика, а у IV 

разреду кроз програм по избору ученика.  

А. ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОГРАМ  

I разред 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  

1. АТЛЕТИКА  

У свим атлетским дисциплинама треба радити на развијању основних моторичких особина за дату дисциплину;  

1.1. Трчања:  

Усавршавање технике трчања на кратке и средње стазе:  

100 м ученици и ученице;  

800 м ученици и ученице;  

штафета 4 x 100 м ученици и ученице.  

Вежбање технике трчања на средњим стазама умереним интензитетом и различитим темпом у трајању од 5 до 10 мин.  

Крос: јесењи и пролећни  

800 м ученице;  

1000 м ученици.  

1.2. Скокови:  

Скок удаљ корачном техником.  

Скок увис леђном техником.  

1.3. Бацања:  

Бацање кугле, једна од рационалних техника (ученице 4 кг, ученици 5 кг).  

Спровести такмичења у одељењу, на резултат, у свим реализованим атлетским дисциплинама.  

2. СПОРТСКА ГИМНАСТИКА: ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ  

Напомене:  

Наставник формира групе на основу умења (вештина) ученика стечених после основне школе на најмање две групе: "бољу" и "слабију". Уколико постоје услови 

формира групе ученика који задовољавају основни, средњи и напредни ниво.  

Наставник олакшава, односно отежава програм на основу моторичких способности и претходно стечених умења ученика.  

2.1. Вежбе на тлу  

За ученике и ученице:  

- вага претклоном и заножењем и спојено, одразом једне ноге колут напред;  

- став на шакама, издржај, колут напред;  

- два повезана премета странце удесно (улево);  

- за напредни ниво премет странце са окретом за 180° и доскоком на обе ноге ("рондат").  

2.2. Прескоци  

За ученике коњ у ширину висине 120 цм; за ученице 110 цм:  

- згрчка;  
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- разношка  

- за напредни ниво: склонка.  

2.3. Кругови  

За ученике /дохватни кругови/:  

- из мирног виса вучењем вис узнето, спуст у вис стражњи, издржај, вучењем вис узнето, спуст у вис предњи.  

За ученице /дохватни кругови/:  

- уз помоћ суножним одскоком наскок у згиб, њих у згибу /уз помоћ/; спуст у вис стојећи.  

2.4. Разбој  

За ученике /паралелни разбој/:  

- из њиха у упору, предњихом саскок са окретом за 180º - предношка (окрет према притци);  

- њих у упору, зањихом склек, предњихом упор, зањих, предњихом склек, зањихом упор  

За ученице /двовисински разбој или једна притка вратила/:  

- наскок у упор на н/п (или узмак замахом једне ноге), премах одножно десном/левом ногом до упора јашућег, прехват у потхват упорном руком (до предножне) и 

спојено одножењем заножне премах и саскок са окретом за 90° (одношка), завршити боком према притци.  

2.5. Вратило  

За ученике /дохватно вратило/:  

- суножним одразом узмак; ковртљај назад у упору предњем; саскок зањихом (замахом у заножење).  

2.6. Греда  

За ученице /висока греда/:  

- лицем према десном крају греде: залетом и суножним одскоком наскок у упор, премах одножно десном; окрет за 90° улево, упором рукама испред тела преднос 

разножно; ослонцем ногу иза тела (напреднији ниво: замахом у заножење) до упора чучећег; усправ, усправ, ходање у успону са докорацима, скок пруженим 

телом, вага претклоном, усклон, саскок пруженим телом (чеоно или бочно у односу на справу).  

2.7. Коњ са хватаљкама  

За ученике:  

- премах одножно десном напред, замах улево, замах удесно, замах улево и спојено премах левом напред, премах десном назад, замах улево, замах удесно и 

спојено премахом десне саскок са окретом за 90° улево до става на тлу, леви бок према коњу.  

СПОРТСКА ИГРА (ПО ИЗБОРУ)  

Понављање и учвршћивање раније обучаваних елемената игре.  

Даље проширивање и продубљавање техничко-тактичке припремљености ученика у складу са изборним програмом за дату игру. На основу претходних умења у 

техници и тактици наставник планира конкретне садржаје из спортске игре. Учествовање на такмичењима на нивоу одељења, школе и међушколских такмичења.  

Минимални образовни захтеви (провера)  

Атлетика: трчање на 100 м за ученике и ученице, трчање на 800 м за ученике и 500 м за ученице, скок удаљ, скок увис, бацање кугле - на резултат.  

Вежбе на справама и тлу:  

За ученике: наставни садржаји из програма вежби на тлу, прескока, једне справе у упору и једне справе у вису;  

За ученице: наставни садржаји из програма вежби на тлу, прескока, греде и двовисинског разбоја.  

Школско такмичење (одељење, школа): актив наставника физичког васпитања бира справе на којима ће се ученици такмичити.  

За напредније ученике: састави из програма спортских такмичења и учешће на вишим нивоима школских такмичења.  

Начин остваривања програма 
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Програм физичког васпитања је наставак програма физичког васпитања у основној школи, с тим што је усмерен на још интензивније остваривање индивидуалних 

и друштвених потреба у области физичке културе. Ради тога, овај програм заснован је на индивидуализацији процеса физичког васпитања:  

- обезбеђује повезивање знања са животом и праксом и каснијим опредељењима ученика;  

- заснован је на изборној настави за коју се ученици определе према свом афинитету и потребама;  

- обавезује школу на остваривање одређених задатака у овој области.  

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА  

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

Током реализације часова физичког васпитања давати информације о томе које вежбе позитивно утичу на статус њиховог организма, с обзиром на карактеристике 

њихове професије, а које негативно утичу на здравље;  

Ученици који похађају четворогодишње стручне школе далеко су више оптерећени у редовном образовању практичном и теоријском наставом од осталих 

ученика. Због тога је физичко васпитање, у овим школама, значајно за активан опоравак ученика, компензацију и релаксацију с обзиром на њихова честа статичка 

и једнострана оптерећења. Теоријска знања из области физичких активности су од великог значаја за укупним бављењем физичким вежбама.  

Облици наставе  

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:  

теоријска настава;  

мерење и тестирање;  

практична настава.  

Подела одељења на групе  

Одељење се не дели приликом реализације;  

Настава се изводи фронтално и по групама, у зависности од карактера методске јединице која се реализује. Уколико је потребно, нарочито за вежбе из корективне 

гимнастике, приступ је индивидуалан.  

Место реализације наставе  

Теоријска настава се реализује у учионици или у сали, истовремено са практичном наставом;  

Практична настава реализује се на спортском вежбалишту (сала, спортски отворени терени, базен, клизалиште, скијалиште).  

Препоруке за реализацију наставе  

Настава се реализује у циклусима који трају приближно 10-12 часова (узастопних). Наставнику физичког васпитања је остављено да, зависно од потреба, 

прецизира трајање сваког циклуса, као и редослед њиховог садржаја.  

Садржај циклуса је:  

- за проверу нивоа знања на крају школске године - један;  

- за атлетику - један;  

- за гимнастику: вежбе на справама и тлу - један;  

- за спорт по избору ученика - два;  

- за повезивање физичког васпитања са животом и радом - један.  

Начин остваривања програма  

Садржаји програма усмерени су на: развијање физичких способности; спортско-техничко образовање; повезивање физичког васпитања са животом и радом.  

Годишњи план, програм и распоред кросева, такмичења, зимовања и других облика рада утврђује се на почетку школске године на наставничком већу, на предлог 

стручног већа наставника физичког васпитања.  

Стручно веће наставника физичког васпитања, самостално, одређује редослед обраде појединих садржаја програма и циклуса.  

Часови у току недеље треба да буду распоређени у једнаким интервалима, не могу се одржавати као блок часови. Настава се не може одржавати истовремено са 
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два одељења ни на спортском терену ни у фискултурној сали.  

У свим разредима настава физичког васпитања се реализује одвојено за ученике и одвојено за ученице, а само у школама које имају по два паралелна објекта за 

физичко васпитање дозвољена је истовремена реализација часа.  

ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ  

Из фонда радних дана и за извођење редовне наставе школа у току школске године организује:  

Два целодневна излета са пешачењем:  

I разред до 12 км (укупно у оба правца);  

Два кроса: јесењи и пролећни.  

Стручно веће наставника физичког васпитања утврђује програм и садржај излета, и дужину стазе за кросеве, према узрасту ученика.  

Школа организује и спроводи спортска такмичења, као јединствени део процеса наставе физичког васпитања. Спортска такмичења организују се у оквиру радне 

суботе и у друго време које одреди школа. Међушколска спортска такмичења организују се у оквиру календара које одреди Савез за школски спорт и олимпијско 

васпитање Србије које је уједно и организатор ових такмичења.  

Начин провере остварености исхода 

Праћење напретка ученика у физичком васпитању се обавља сукцесивно у току читаве школске године, на основу методологије праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичком васпитању - стандарди за оцењивање физичких способности ученика и постигнућа у спортским играма.  

Оквирни број часова по темама:  

Тестирање и провера савладаности стандарда из основне школе (6 часова).  

Теоријских часова (2 у првом и 2 у другом полугодишту).  

Атлетика (12 часова).  

Гимнастика: вежбе на справама и тлу (12) часова.  

Спортска игра: по избору школе (12 часова).  

Физичка активност, односно спортска активност:у складу са могућностима школе а по избору ученика (10 часова).  

Пливање (10 часова).  

Провера знања и вештина (4 часа).  

ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ  

Из фонда радних дана и за извођење редовне наставе школа у току школске године организује:  

Два целодневна излета са пешачењем:  

I разред до 12 км (укупно у оба правца);   

Два кроса: јесењи и пролећни.  

Стручно веће наставника физичког васпитања утврђује програм и садржај излета, и дужину стазе за кросеве, према узрасту ученика.  

Школа организује и спроводи спортска такмичења, као јединствени део процеса наставе физичког васпитања. Спортска такмичења организују се у оквиру радне 

суботе и у друго време које одреди школа. Међушколска спортска такмичења организују се у оквиру календара које одреди Савез за школски спорт и олимпијско 

васпитање Србије које је уједно и организатор ових такмичења. 
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Наставни предмет: ИСТОРИЈА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ наставе историје је 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); унапређивање функционалних 

вештина и компетенција неопходних за живот у савременом друштву (истраживачких вештина, критичког и креативног мишљења, способности изражавања и 

образлагања сопствених ставова, разумевања мултикултуралности, развијање толеранције и културе аргументованог дијалога); оспособљавање за ефикасно 

коришћење информационо-комуникационих технологија; развијање свести о потреби сталног усавршавања и свести о важности неговања културно-историјске 

баштине. 

Задаци наставе историје су да ученици: 

- стекну и прошире знања о националној и општој историји (политичкој, економској, друштвеној, културној...), да разумеју узроке  и последице историјских 

догађаја, појава и процеса, и улогу истакнутих личности у развоју људског друштва;  

- поседују свест о повезаности појава из прошлости са појавама из садашњости;  

- разумеју да национална историја представља саставни део регионалне, европске и глобалне историје;  

- развијају истраживачки дух и критички однос према прошлости самосталном анализом различитих историјских извора и литературе и проналажењем и 

систематизовањем стечених информација;  

- буду оспособљени за проналажење, прикупљање и коришћење информација датих у различитим симболичким модалитетима (историјске карте, графикони, 

табеле...) и њихово повезивање са претходним историјским знањем;  

- буду оспособљени да препознају различита тумачења истих историјских догађаја;  

- повезују стечена знања и вештине са садржајима сродних наставних предмета;  

- буду оспособљени за примену стечених знања и практичних вештина у свакодневном животу;  

- унапређују вештине неопходне за индивидуални и тимски рад (комуникативност, образлагање сопствених ставова, аргументовани дијалог...);  

- развијају одговорност, систематичност, прецизност и позитивни став према учењу;  

- развијају свест о квалитету стеченог знања и потреби сталног усавршавања. 

Садржај 

Историја као наука и наставни предмет; однос историје према другим наукама; историјски извори, рачунање времена, периодизација.  

ПРАИСТОРИЈА  
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Живот људи у праисторији; верска схватања и почеци ликовних уметности; праисторијска налазишта и културе на централном Балкану.  

СТАРИ ВЕК  

Друштво и државе Старог истока:  

Појам Старог истока и географски услови тог подручја. Најзначајније државе и њихово друштвено и државно уређење.  

Друштво и државе старих Грка и Римљана:  

Најстарија историја Грчке (Критско-микенско и Хомерско доба), Атина и Спарта, Грчко-персијски ратови, Пелопонески рат. Хеленизам - освајања Александра 

Великог и његово царство. Историја старог Рима у доба краљева, републике и царства - друштвени односи и државно уређење, освајања, Велика сеоба народа и 

пад Западног римског царства, Балканско полуострво под римском влашћу.  

Религија и културно наслеђе старог века:  

Верска схватања народа Старог истока, Грка и Римљана; појава и ширење хришћанства. Култура и наука старог века и њихово наслеђе у савременом добу.  

СРЕДЊИ ВЕК  

Друштво, држава и култура  

Велика сеоба народа:  

Варварске државе на територији некадашњег Западног римског царства (привреда, друштво и утицај римског наслеђа). Развој Франачке државе до средине IX 

века.  

Особености развоја друштва и држава у западној Европи:  

Натурална привреда и организација и врсте властелинских поседа. Феудална хијерархија. Основне одлике ранофеудалне државе - краљевски двор и дружине. 

Сталешка монархија као држава развијеног феудализма (на примеру Француске од XII до XV века). Друштвена и политичка улога средњовековних градова 

(примери италијанских градова - комуна).  

Развој привреде у средњовековној Европи:  

Промене на феудалном поседу; одвајање занатства од пољопривреде; обнова, развој и уређење градова.  

Особености развоја друштва и државе у Византији:  

Утицај римског наслеђа, покушај обнове Римског царства (Јустинијан), феудализација, значај хришћанства и Цркве, односи с Јужним Словенима и осталим 

народима Балкана.  

Особености развитка исламског друштва и државе:  

Ислам и стварање арабљанске државе, друштвено и државно уређење Калифата. Односи са Византијом и државама западне Европе. Распад Калифата и настанак 

нових муслиманских држава.  

Средњовековне државе Источних и Западних Словена:  

Примери Русије, Пољске, Чешке.  

Религија и њен утицај на средњовековни свет:  

Хришћанство, ислам и јудаизам као религије Европе и Средоземља. Хришћанска црква у западној Европи - улога папства, црквени редови, јереси, крсташки 

ратови. Црквени раскол 1054. године. Православна црква и њена улога и значај. Јудаизам и ислам.  

Средњовековна култура:  

Културне области и њихова обележја на простору Европе и Средоземља. Култура у западној Европи - Каролиншка ренесанса, витешка и градска култура, школе и 

универзитети, уметност. Византијска култура - хеленистичко и римско наслеђе, уметност, књижевност, ренесанса Палеолога. Исламско-арапска култура - наука, 

филозофија, књижевност и уметност.  

Срби и њихово окружење у средњем веку:  

Насељавање Словена на Балканском полуострву. Однос према староседеоцима и суседима. Насељавање Мађара и Бугара. Настанак првих српских држава. 

Покрштавање. Последице црквеног раскола. Српска држава у немањићком периоду - Стефан Немања, проглашење краљевства (Стефан Првовенчани) и стицање 
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црквене самосталности (Свети Сава), успон и ширење Србије (Урош И, Милутин, Стефан Дечански), проглашење царства (Стефан Душан). Босна од XII до XIV 

века - богумилство, јачање државе (Стјепан II и Твртко И). Дубровник - друштвено и државно уређење.  

Српска средњовековна култура:  

Књижевност, уметност, културне везе са суседима, значајни културно-историјски споменици.  

Срби и остали балкански народи у борби против Османлија:  

Слабљење балканских држава (Србије, Византије, Бугарске и Босне) у другој половини XIV века. Турци Османлије и њихова прва освајања, Маричка битка и бој 

на Косову, пад Бугарске, Српска деспотовина; Босна у XV веку, пад Србије, Босне, Херцеговине и Зете; последице османлијских освајања.  

НОВИ ВЕК  

Европа у периоду од XVI до XVIII века  

Развој привреде, друштва и државе од краја XV до краја XVIII века:  

Велика географска открића и њихов утицај на европску привреду. Мануфактурна производња, пораст трговине и развој банкарства. Апсолутистичка монархија, 

просвећени апсолутизам.  

Културне и верске прилике у Европи:  

Хуманизам и ренесанса - развитак уметности и науке. Реформација у Немачкој; калвинизам; особености реформације у Енглеској и скандинавским земљама. 

Реформација у Хабзбуршкој монархији. Противреформација (католичка реакција) у Европи. Просветитељство; развој природних и друштвених наука.  

Европа и свет од краја XVIII до средине XIX века:  

Развој привреде, друштва и државе од краја XVIII до средине XIX века:  

Индустријска револуција и њене последице у привреди и друштву; промене у саобраћају и трговини; економски либерализам; борба за превласт на светском 

тржишту. Појава и развој радничког покрета.  

Грађанске револуције и појава нације:  

Уставност и начела поделе власти. Особености револуција у појединим земљама (Низоземска, Енглеска, Северна Америка, Француска). Економски, друштвени и 

културни корени настанка модерних нација.  

Срби и њихово окружење од XVI до средине XIX века  

Срби и суседни народи под османлијском влашћу и стварање националних држава:  

Државно и друштвено уређење Османског царства - положај српског народа; облици отпора османској власти; улога Пећке патријаршије у историји српског 

народа; учешће српског народа у ратовима хришћанских сила против Османлија од XVI до XVIII века; буна против дахија и ток Првог српског устанка; 

организација устаничке државе. Други српски устанак - ток устанка, борба за добијање аутономије. Владавина кнеза Милоша и уређење Кнежевине Србије 

(Сретењски устав, укидање феудализма). Уставобранитељи и њихова владавина. Црна Гора - настанак државе (Петар И, Петар II и Данило Петровић Његош). 

Национални покрети суседних народа (Грка, Румуна, Бугара...).  

Срби под влашћу Хабзбурговаца и Млечана:  

Српски народ на просторима Војне крајине, цивилне Хрватске и Славоније; Срби у Далмацији од XVI до XVIII века; Босански пашалук од XVI до XVIII века; 

сеобе Срба, Карловачка митрополија и њена улога у историји српског народа. 

Начин остваривања програма 

Полазну тачку програма чине циљ и задаци овог предмета, чија реализација треба да буде прилагођена узрасту и развојним карактеристикама ученика. Садржаје 

треба прилагођавати ученицима, како би најлакше и најбрже достигли наведени циљ. Наставник има слободу да сам одреди распоред и динамику активности за 

сваку тему, уважавајући циљ и задатке предмета.  

Програм се може допунити садржајима из прошлости завичаја, чиме се код ученика постиже јаснија представа о историјској и културној баштини у њиховом крају 

(археолошка налазишта, културно-историјски споменици, музејске збирке...).  
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У средњим школама на наставном језику неке од националних мањина могу се, осим садржаја из њихове историје који су дати у програму, обрадити и проширени 

наставни садржаји из прошлости тог народа. При томе, наставници ће настојати да, коришћењем разноврсних извора и релевантне историографске и етнографско-

антрополошке литературе, ученицима пруже могућност да стекну јасну представу о прошлости народа коме припадају, али и окружења у коме живе: какав им је 

био начин живота и које су значајне личности обележиле њихову историју.  

Важно је искористити велике могућности које историја као наративни предмет пружа у подстицању ученичке радозналости, која је у основи сваког сазнања. 

Наставни садржаји треба да буду представљени као "прича", богата информацијама и детаљима, како би историјски догађаји, појаве и процеси били предочени 

јасно, детаљно и динамично. Настава би требало да помогне ученицима у стварању што јасније представе не само о томе шта се десило, већ и зашто се десило и 

какве су последице проистекле.  

Посебно место у настави историје имају питања, она која поставља наставник ученицима, и она која долазе од ученика, подстакнута оним што су чули у учионици 

или што су сазнали ван ње, користећи различите изворе информација. Добро осмишљена питања наставника имају подстицајну функцију за развој историјског 

мишљења и критичке свести, како у фази утврђивања и систематизације градива, тако и у обради наставних садржаја. У зависности од циља који наставник жели 

да оствари, питања могу имати различите функције: фокусирање пажње на неки садржај или аспект, подстицање поређења, трагање за појашњењем итд.  

Да би схватио догађаје из прошлости, ученик треба да их "оживи" у свом уму, у чему велику помоћ може пружити употреба различитих историјских текстова, 

карата и других извора историјских података (документарни и играни видео и дигитални материјали, музејски експонати, илустрације), обилажење културно-

историјских споменика и посете установама културе. Коришћење историјских карата изузетно је важно, јер омогућава ученицима да на очигледан и сликовит 

начин доживе простор на коме су се догађаји одвијали, олакшавајући им праћење промена на одређеној територији.  

Треба искористити и утицај наставе историје на развијање језичке и говорне културе (беседништва), будући да историјски садржаји богате и оплемењују језички 

фонд ученика. Неопходно је имати у виду интегративну функцију историје, која у образовном систему, где су знања подељена по наставним предметима, помаже 

ученицима да схвате повезаност и условљеност географских, економских и културних услова живота човека кроз простор и време. Треба избегавати фрагментарно 

и изоловано учење историјских чињеница, јер оно има најкраће трајање у памћењу и најслабији трансфер у стицању других знања и вештина.  

Како би циљеви наставе историје били што потпуније остварени, препоручује се и примена дидактичког концепта мултиперспективности.  

Одређене теме, по могућности, треба реализовати са одговарајућим садржајима из сродних предмета, а посебну пажњу треба посветити оспособљавању ученика за 

ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија (употреба Интернета, прављење Power поинт презентација, коришћење дигиталних аудио-

визуелних материјала и израда реферата и матурског рада) 

Начин провере остварености исхода 

Пожељно је што више користити различите облике организоване активности ученика (индивидуални рад, рад у пару, рад у групи, радионице или домаћи задаци, 

као што су семинарски радови, презентације, самостални и групни пројекти...). 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ГЕОГРАФИЈА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

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 претходно стечена знања и умења 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, појаве, 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;  

- стичу нова 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 међународним односима и о глобалној међузависности савременог света;  

- унапређују вештине и способности за анализу и примену основних чиниоца који повезују различите друштвене и културне заједнице (производња, трговина, 

миграције, 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 технолошки 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, 

табела, карта, интернет, анкета, статистички подаци, видео и дигитални запис);  

- користе стечена географска знања за објашњавање основних демографских и привредних појава и процеса у свету и друштвеној средини;  

- представе и анализирају помоћу графичких метода појаве и процесе из друштвене географије, да их објашњавају, врше предвиђања и изводе закључке;  

- препознају појаве штетне по природну и културну средину и активно учествују у њиховој заштити, обнови и унапређивању;  

- доприносе развијању ставова и вредности о географској средини, њеној међусобној условљености и променљивости у времену и простору;  
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- 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 припадност своме народу као делу интегралног света и знају да доприносе заједничком животу људи и народа на равноправним основама;  

- уочавају узрочно-последичне везе и односе између друштвених и културних појава и процеса у времену и простору. 

Садржај 

I. УВОД  

- Предмет проучавања, подела и значај друштвене географије у систему наука.  

II. СТАНОВНИШТВО, РЕЛИГИЈА И КУЛТУРА  

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;  

- Демографска 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 развијености света (миграције: врсте, смер и фреквенција).  

III. НАСЕЉА  

- Положај, типови и функционална класификација насеља;  

- Урбанизација као светски процес - узроци и последице;  

- Конурбације и мегалополиси;  

- Градска насеља и животна средина (промене у природној средини и друштву).  

IV. ПОЛИТИЧКЕ И ЕКОНОМСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ САВРЕМЕНОГ СВЕТА  

Политичка карта света  

- Формирање политичке карте света;  

- Савремени политичко географски процеси у свету.  

Глобализација и глобални процеси  

- Послеиндустријско доба, глобално повезивање и однос Севера и Југа;  

- Глобална међузависност фактора развоја у географском простору;  
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- 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 земља;  

- 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 и ваневропске економске и политичке интеграције  

- Остале привредне интеграције у Европи и у свету;  

(ЦЕФТА, НАФТА, АСЕАН, АПЕК, ОЕЦД, СТО,...);  

- Светско тржиште капитала (Светска банка и Међународни монетарни фонд);  

- Уједињене нације - структура и међународни значај.  

Глобализација и економски макрорегиони света  

- Европски макрорегион;  

- Југоисточна Европа на путу стабилизације и економске консолидације;  

- Русија и њено суседство (ЗНД);  

- Пацифички регион - регион најдинамичнијег развоја;  

- Кина - нова економска сила;  

- Јужна Азија (Индија) - демографски и економски проблеми;  

- Африка јужно од Сахаре (Субсахарска Африка) - регион сиромаштва;  

- Англоамерика - постиндустријско друштво;  

- Латинска Америка - економски потенцијали и политичке промене.  

Мултинационалне компаније  

- Мултинационалне компаније: развој, организација производње и локацијски фактори, профит и седишта највећих компанија;  

- Политички утицај мултинационалних компанија.  

Географија светске привреде  

- Географија и привреда - међусобни утицаји и зависности;  

- Фактори производње у тржишној привреди;  

- Начини 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 агроиндустрије;  
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- 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. 

Начин остваривања програма 

Наставни програм друштвене географије тематски је конципиран и у складу је са савременом улогом географије у средњем стручном образовању. Годишњи фонд 

часова није промењен, а наставницима се препоручују наставни садржаји које треба обрадити. Слобода и креативност наставника огледа се у самосталном 

планирању часова, као и избору наставних метода, техника, активности, дидактичких средстава и помагала. У конципирању наставних садржаја наставник треба 

да води рачуна о општим циљевима и задацима средњег стручног образовања, као и образовно-васпитним и функционалним задацима савремене наставе 

географије.  

Увођење ученика у наставне садржаје друштвене географије почиње са дефинисањем предмета проучавања, поделом и значајем друштвене географије, као и 

њеним местом у систему наука.  

Обрадом садржаја из географије становништва указује се на најважније демогеографске проблеме савременог света. Тежиште је на основним карактеристикама 

демографског развоја и мерама које се предузимају у циљу превазилажења постојећих разлика у појединим регијама света као целине. При објашњавању 

одређених демографских појава и процеса неизбежна је употреба географских карата. Функционална картографска писменост је неопходна у образовно-

васпитном раду наставника географије на свим типовима часова. Статистички показатељи су значајни када се користе у сврху рангирања, издвајања, графичког 

представљања и анализе одређене појаве, а наставницима се препоручује да од ученика не захтевају меморисање бројчаних података. Стечена знања треба да буду 

применљива, а ученици оспособљени да сами истражују и анализирају одређене демографске појаве и процесе.  

У географији насеља потребно је нагласити утицај фактора природне средине на генезу, распрострањеност и изглед насеља, функционалну поделу насеља, 

урбанизацију као светски процес и њене последице, перспективе урбанизације, трендове и факторе раста градова као и разлику између руралних и урбаних 

насеља. Значајно је указати на просторну диференцираност и специфичности појединих делова света и на тенденције развоја насеља у савременом свету и у 

Србији.  

Географске садржаје наставних тема је важно прилагодити развојним способностима ученика, потребама њиховог ужег стручног образовања и њиховим 

интересовањима. Ове садржаје треба растеретити фактографије и бројчаних података. Кроз дате тематске целине ученике треба упознати са савременом 

политичком картом света која је последица политичко географских процеса који су комплексне и променљиве географске категорије. Неопходно је указати на 

процесе интеграције и глобализације савременог света. Препоручује се да тежиште буде на организационим и интеграцијским процесима у Европи (Европска 

унија), и одређивању места и улоге наше земље у овим процесима. Потребно је објаснити улогу, значај и видове деловања Светске банке, Међународног 

монетарног фонда и Уједињених нација на глобалном нивоу, и указати на улогу и односе Србије у овим организацијама.  

Привредне карактеристике света се изучавају уз уважавање географских законитости и указивање на проблеме и фазе развоја привреде у свету и у Србији. 

Ученике треба упознати са развојем, размештајем и организацијом производње највећих мултинационалних компанија, индустријских зона, технолошких паркова 

и индустријских регија. Посебно нагласити факторе који су довели до њиховог развоја и ширења и објаснити њихов политички и економски утицај на мање 

развијени део света. Пољопривреду и њено место у просторној организацији привреде треба аналитички изучавати, уз уважавање физичко-географских и 

друштвених фактора. Неопходно је нагласити проблеме водоснабдевања и исхране светског становништва. Саобраћај и туризам као делатности терцијарног 

сектора имају значајну улогу у просторној организацији привреде, те је потребно указати на њихов развој и на интерактивне односе са примарним и секундарним 

делатностима. Важно је поменути најекономичније видове саобраћаја и најфреквентније саобраћајнице који имају значај за повезивање и међународну размену у 

свету као целини и у Србији. Туризам као најмлађу привредну делатност треба обрадити што је могуће занимљивије за ученике, зато се предлаже да се укаже на  
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видове туризма и на најразвијеније туристичке регије у свету и у Србији.  

Начин провере остварености исхода 

Кроз  садржаје наставник може да сагледа обим и квалитет самосталног рада сваког појединца, тако што ће ученици урадити кратке презентације интересантних 

туристичких дестинација при чему ће користити стечена знања и умења постављена задацима наставе географије. 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: МАТЕМАТИКА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

105    

Недељни фонд часова: 3    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

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. 

Садржај 

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.  

Реални бројеви (5)  

Преглед бројева, операције, поље реалних бројева. Приближне вредности реалних бројева (грешке, граница грешке, заокругљивање бројева).  

Пропорционалност величина (8)  

Размера и пропорција, пропорционалност величина (директна, обрнута, уопштење), примене (сразмерни рачун, рачун поделе и мешања). Процентни рачун, 
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каматни рачун. Таблично и графичко приказивање стања, појава и процеса.  

Увод у геометрију (8)  

Тачка, права и раван. Односи припадања и распореда. Међусобни положаји тачака, правих и равни.  

Дуж, угао, диедар.  

Нормалност правих и равни. Угао између праве и равни, угао између две равни.  

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.  

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).  

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.  

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 (ax + б)(scx +д)< 0 (где је знак < могуће заменити било којим од следећих 

знакова >, ≥, ≤).  

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.  

НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска писмена задатка са једночасовним исправкама (12).  

Начин остваривања програма 

Битне карактеристике програма  

Основне карактеристике програма математике су: усклађеност са програмом математике за основну школу; заступљеност заједничких садржаја из програма 

математике за гимназије и стручне школе; логичка повезаност садржаја, посебно са аспекта развоја математике; настојање, где год је то било могуће, да садржаји 

математике претходе садржајима других предмета у којима се математика примењује; заступљеност оних елемената развоја математике који чине основу 

математичке културе свих свршених ученика средњих школа; хоризонтална и вертикална усклађеност између програма математике за поједине групације струка и 

степена стручне спреме, као и између ових програма и програма за поједине смерове у гимназији (распоред тема по разредима, њихов обим, основни захтеви и 

сл.).  

При избору садржаја програма била је врло значајна образовна и васпитна функција наставе математике и њен допринос даљем оспособљавању ученика да 

логички мисле и стваралачки приступају решавању различитих проблема, јер таква оспособљеност (захваљујући адекватним математичким садржајима и 

методама) има широки утицај на многобројне делатности и омогућава касније ефикасно учење.  
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Веома су значајни и практични циљеви наставе математике. То значи да се води рачуна о примени математике у животу, пракси и другим научним областима које 

ученици на овом когнитивном нивоу изучавају или ће их учити касније.  

За реализацију циља и задатака наставе математике изабрани садржаји програма су довољно приступачни свим ученицима. Они такође могу и стимулативно 

деловати на ученике, јер они имају могућност да их усвоје и на нешто вишем нивоу (већи степен апстракције и генерализације, синтезе и примене, стваралачко 

решавање проблема). У вези с тим, строгост у интерпретацији садржаја треба да буде присутна у прихватљивој мери, уз ослањање на математичку интуицију и 

њено даље развијање. Мотивација и интуитивно схватање проблема треба да претходе строгости и критичности, а излагање градива мора бити праћено добро 

одабраним примерима. Након довољног броја урађених примера треба приступити генералисању појма, чињенице и сл. Наиме, школска математика не може бити 

сасвим формализована, тј. изложена строго дедуктивно. Колико ће она строга бити одређује уџбеник и наставник математике (у зависности од фонда часова, 

састава одељења и предзнања ученика). 

Неке опште напомене  

1. Да би се остварио постављени циљ, наставе математике, неопходно је у току наставе успешно реализовати одређене образовне, васпитне и практичне задатке, 

истакнуте, на почетку програма.  

Услови за успешну реализацију програма математике су: правилно планирање и редовно припремање наставника за извођење наставе; целисходно коришћење 

фонда часова и добро организован наставни процес; комбинована примена савремених наставних метода и разноврсност облика рада са ученицима, уз смишљено 

одабирање и припремање примера и задатака и употребу одговарајућих наставних средстава, учила за наставу математике и рачунара. Све то треба да одрази 

интенције програма: подизање нивоа наставе и њену актуелизацију, стварање услова у којима ће ученици сопственим напорима усвајати трајна и активна 

математичка знања и оспособљавати се за примену тих знања и стицање нових знања.  

Тако организована и извођена настава математике, уз пуно интелектуално ангажовање ученика у свим фазама наставног процеса, у већој мери је ефикасна и 

продуктивна. Такође подстиче самоиницијативу ученика у стицању знања и доприноси изграђивању радних навика и подизању радне културе ученика (што је и 

важан васпитни задатак наставе).  

2. Реализација програма математике, посебно у И разреду, треба да представља природан прелаз од наставе у основној школи и да се заснива на већ стеченим 

математичким знањима ученика (што омогућава доста добра вертикална повезаност програма математике у средњим школама и основној школи). Објективна 

ситуација изискује и извесно систематско утврђивање и обнављање оних садржаја из програма основне школе на којима се заснива обрада садржаја у средњој 

школи, а то се може постићи интегрисањем појединих садржаја из основне школе у обраду нових садржаја на оном месту где је то потребно и у оној фази наставе 

када је то актуелно (обнављање на самом часу и самостално обнављање од стране ученика кроз домаћи рад и сл.). То претпоставља смишљено и студиозно 

планирање градива од стране наставника.  

3. У погледу математичке терминологије мора постојати континуитет у односу на коришћену (прописану) терминологију у основној школи.  

4. Ради осавремењивања наставе математике и ефикаснијег усвајања садржаја, пожељно је да се обезбеди и присуство рачунарске подршке у настави математике 

(у почетној фази у фронталном облику рада и уз коришћење узорних демонстрационих програмских апликација, уколико нема услова за масован индивидуални 

рад ученика на рачунару у оквиру наставе математике). 

Логика и скупови. Ову тему треба реализовати кроз понављање, продубљивање и допуњавање оног што су ученици учили у основној школи. Ови логичко-

скуповни садржаји (исказ, формула, логичке и скуповне операције, основни математички појмови, логичко закључивање и доказивање тврдњи) су извесна основа 

за виши ниво дедукције и строгости у реализацији осталих садржаја програма математике на овом нивоу образовања и васпитања ученика. При томе, нагласак 

треба да буде на овладавању математичко-логичким језиком и разјашњавању суштине значајних математичких појмова и чињеница, без превеликих 

формализација.  

Важан моменат у спречавању формализма и усмеравању пажње у настави математике на суштинска питања јесте правилно схватање улоге и места логичко-

скуповне (па и геометријске) терминологије и симболике. Симболика треба да се користи у оној мери у којој олакшава изражавање и записе (а не да их 

компликује), скраћује време (а не да захтева додатна објашњења), помаже да се градиво што боље разјасни (а не да отежава његово схватање).  

Елементе комбинаторике објаснити на једноставнијим примерима и задацима, као примену основних принципа пребројавања коначних скупова. Треба имати у 
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виду да обрадом ових садржаја није завршена и изградња појединих појмова, јер ће се они дограђивати и у каснијим програмским темама.  

Реални бројеви. У краћем прегледу бројева од природних до реалних, треба извршити систематизацију знања о бројевима стеченог у основној школи, посебно 

истичући принцип перманенције својстава рачунских операција. При томе посебну пажњу обратити на својства рачунских операција, као основу за 

рационализацију рачунања и трансформације израза у оквиру других тема. У зависности од конкретне ситуације, ово се може дати и на нешто вишем нивоу. 

Посебну пажњу треба посветити обради приближних вредности. При томе ученик треба да схвати да рачунање са реалним бројевима најчешће значи рачунање са 

приближним вредностима. 

Пропорционалност величина. Карактеристика ове теме је што у њој долази до изражаја повезивање и примена разних математичких знања. На бази 

проширивања и продубљивања раније стечених знања, основну пажњу треба посветити примени функција директне и обрнуте (у основној школи се не обрађује 

детаљно) пропорционалности и пропорција у решавању разних практичних задатака, повезујући то са табличним и графичким приказивањем одређених стања, 

процеса и појава. 

Увод у геометрију. Ово је уводна тема у геометрију, нарочито у погледу упознавања ученика са аксиоматским приступом изучавању геометрије (основни и 

изведени појмови и ставови, дефиниције важнијих геометријских фигура). Полазећи од посебно изабраних аксиома припадања, распореда и паралелности треба на 

неколико једноставнијих примера упознати ученике са суштином и начином доказивања теорема. 

Подударност, изометријске трансформације. Обрада садржаја из ове теме (подударност, вектори, изометријске трансформације) треба да буде наставак онога 

што се о томе учило у основној школи. Појам вектора изградити до нивоа неопходног за ефикасну примену. Кроз понављање треба истаћи основна својства сваке 

од изучаваних изометрија, а нешто више обрадити изометријске трансформације као пресликавања равни у саму себе, њихову класификацију и нарочито њихове 

примене (као метода) у доказним и конструктивним задацима у вези са троуглом, четвороуглом и кружницом. Трансформације користити у оној мери у којој 

олакшавају изучавање одређених садржаја геометрије. 

Рационални алгебарски изрази. Циљ ове теме је да ученици, користећи својства операција са реалним бројевима, овладају идејама и поступцима вршења 

идентичних трансформација полинома и алгебарских разломака. При томе тежиште треба да буде на разноврсности идеја, сврси и суштини тих трансформација, а 

не на раду са компликованим изразима. Одређену пажњу треба посветити важнијим неједнакостима (доказивање и примена: неједнакост између средина и др.). 

Линеарне једначине и неједначине. Линеарне функције. У оквиру ове теме треба извршити продубљивање и извесно проширивање знања ученика о линеарној 

функцији, линеарним једначинама и неједначинама, која су стекли у основној школи, истичући појам еквивалентности једначина и неједначина и примену у 

њиховом решавању. Треба узимати и примере једначина у којима је непозната у имениоцу разломка, као и оне које садрже један или два параметра. 

У сваком случају, треба избегавати једначине и неједначине са сувише сложеним изразима. На неколико једноставнијих примера може се показати и решавање 

система линеарних једначина са више од две непознате. У овој теми тежиште треба да буде на примени једначина на решавање разних проблема. Приликом 

обраде неједначина и система неједначина са једном непознатом ограничити се само на оне које не садрже параметре. Решења неједначина записивати на више 

начина (опредељујући се за најприхватљивији), користећи при томе првенствено унију и пресек скупова.  

Хомотетија и сличност. У оквиру ове теме, поред мерења дужи (повезујући самерљивост дужи с карактером размере њихових дужина) и усвајања Талесове 

теореме (са применама), ученици треба да упознају хомотетију као једну трансформацију равни која није изометријска, а сличност као композицију хомотетије и 

изометрије (односно, хомотетију као трансформацију сличности), као и да уоче практичне примене сличности. Посебно треба да схвате суштину метода 

сличности у решавању рачунских и конструктивних задатака. Значајна је примена сличности у доказивању појединих теорема (Питагорине и др.). Може се 

обрадити и однос површина сличних многоуглова (у виду задатка). Одговарајућу пажњу треба посветити примени Питагорине теореме у рачунским и 

конструктивним задацима. 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ФИЗИКА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први  

Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ наставе физике у средњој стручној школи јесте стицање функционалне писмености (природно-научне и техничке) и знања о физичким појавама и процесима 

и оспособљавање ученика за примену знања у струци и свакодневном животу, стицање радних навика, одговорности и способности за самосталан рад и за тимски 

рад, формирање основе за даље образовање. 

Задаци наставе физике су да ученици:  

- развијају природно-научну и техничку писменост;  

- стичу знања о физичким појавама значајним за струку и разумеју основне физичке законе;  

- развијају свест о значају експеримента у сазнавању, разумевању и проверавању физичких закона;  

- стекну способност за уочавање, формулисање, и решавање једноставнијих проблема;  

- развијају логичко и апстрактно мишљење и критички став у мишљењу;  

- схвате значај физике за технику и природне науке;  

- развијају способности и вештине за примену знања из физике у струци;  

- стичу знања о природним ресурсима, њиховој ограничености и одрживом коришћењу;  

- развијају правилан однос према заштити, обнови и унапређењу животне средине;  

- развијају радне навике, одговорност, систематичност, прецизност и позитиван став према учењу.  

Садржај 

I. Увод  

1. Физика - фундаментална природна наука. Физика и друге науке. Физичке величине. Мерење. Физички закони и принципи (Р).  

2. Вектори и основне операције (сабирање и разлагање вектора). (П)  

Демонстрациони оглед:  

- Операције с векторским физичким величинама (помоћу динамометара на магнетној табли).  

II. Кинематика  

1. Механичко кретање, референтни систем, релативност кретања. Вектор положаја и померај. Путања и пут. Праволинијско и криволинијско кретање. Равномерно 

и неравномерно кретање. (Р)  
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2. Средња брзина. Тренутна брзина. Закон слагања брзина. (П)  

3. Убрзање. (Р)  

4. Равномерно и равномерно променљиво праволинијско кретање. (П)  

5. Вертикални хитац. (П)  

6. Равномерно кружно кретање материјалне тачке, центрипетално убрзање, период и фреквенција. (П)  

7. Равномерно променљиво кружно кретање материјалне тачке. (П)  

8. Ротационо кретање крутог тела. Угаони померај, описани угао, угаона брзина, угаоно убрзање. (Р)  

9. Аналогија кинематичких величина којима се описују транслаторно и ротационо кретање. Веза између угаоне и линијске брзине и веза угаоног и тангенцијалног 

убрзања. (П)  

10. Равномерно и неравномерно променљиво ротационо кретање. (П)  

Демонстрациони огледи:  

- Равномерно и равномерно убрзано кретање (помоћу колица, тегова и хронометра; помоћу цеви са ваздушним мехуром).  

- Средња брзина, тренутна брзина и убрзање (помоћу дигиталног хронометра са сензорима положаја).  

- Кружно кретање (центрифугална машина).  

Лабораторијска вежба  

- Проучавање равномерног и убрзаног кретања помоћу Атвудове машине и дигиталног хронометра са сензорима положаја.  

III. Динамика  

1. Основне динамичке величине: маса, сила и импулс.  

2. Њутнови закони механике (Закон инерције, Закон акције и реакције и Основни закон динамике - II Њутнов закон). (П)  

3. Узајамно деловање тела - сила. Силе у механици (сила теже, еластична сила, силе трења). (П)  

4. Трење. Силе трења мировања. Сила трења клизања. (П)  

5. Инерцијални и неинерцијални системи референције. Силе инерције. (О)  

6. Центрипетална и центрифугална сила. (Р)  

7. Динамика ротационог кретања. Момент силе, момент импулса и момент инерције. Основни закон динамике ротације. (Р)  

8. Механички рад. Снага. Енергија (кинетичка и потенцијална). (П)  

Демонстрациони огледи:  

- Слагање сила (колинеарних и неколинеарних).  

- Други Њутнов закон (помоћу колица за различите силе и масе тегова).  

- Трећи Њутнов закон (колица повезана опругом или динамометром).  

- Силе трења на подлози.  

- Центрипетална сила (помоћу конца за који је везано неко мало тело, помоћу динамометра и диска који ротира).  

- Момент силе, момент инерције (Обербеков точак, обртни диск или слично).  

Лабораторијска вежба  

- Провера II Њутновог закона помоћу колица и тегова.  

IV. Гравитационо и електрично поље  

1. Њутнов закон гравитације. (П)  

2. Гравитационо поље. Јачина гравитационог поља. (П)  

3. Гравитациона потенцијална енергија. Рад у гравитационом пољу. (Р)  

4. Кулонов закон. Електрично поље. (П)  
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5. Јачина електричног поља. Линије сила електричног поља. (П)  

6. Електрична потенцијална енергија. Потенцијал електричног поља. Рад у електричном пољу. Напон.(Р)  

7. Проводник у електричном пољу. Електрична капацитативност.  

Кондензатори. (Р)  

Демонстрациони огледи:  

- Тежина (тело окачено о динамометар); бестежинско стање.  

- Расподела наелектрисања на проводнику.  

- Линије сила електричног поља.  

- Електростатичка заштита (Фарадејев кавез).  

- Електрична капацитативност кондензатора (зависност од величине и растојања између плоча).  

V. Закони одржања  

1. Општи карактер закона одржања (маса, наелектрисање...). (Р)  

2. Изолован систем. Закони одржања импулса и момента импулса. (Р)  

3. Закон одржања енергије у механици. (П)  

4. Примена закона одржања енергије у термодинамици. Први и Други принцип термодинамике. (Р)  

Демонстрациони огледи:  

- Закон одржања импулса (помоћу колица са опругом, кретање колица са епруветом).  

- Закон одржања момента импулса (Прантлова столица).  

- Закон одржања енергије (Максвелов диск).  

Лабораторијска вежба  

- Провера закона одржања енергије у механици (колица са тегом).  

VI. Молекулска физика  
1. Чврста тела. Кристали. Еластичност чврстих тела. (О)  

2. Течности. Површински напон и вискозност. (О)  

3. Основи молекулско кинетичке теорије гасова. Температура и притисак гаса. (Р)  

4. Једначина стања идеалног гаса. Изопроцеси и гасни закони. (Р)  

Демонстрациони огледи:  

- Врсте еластичности.  

- Површински напон (рамови са опном од сапунице).  

- Изотермски процес.  

Лабораторијске вежбе  

- Одређивање модула еластичности жице.  

- Мерење коефицијента површинског напона.  

Начин остваривања програма 

Полазна опредељења при конципирању програма физике  

Наставни програм физике у средњој школи надовезује се структурно и садржајно на наставни програм физике у основној школи.  

Ученици треба да науче основне појмове и законе физике на основу којих ће разумети појаве у природи и имати целовиту слику о значају и месту физике у 

образовању, у струци и животу уопште. Они треба да стекну основу за даље школовање, првенствено на природно-научним и техничким факултетима, али и на 
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свим осталим на којима физика као фундаментална наука има примену у струци (медицина, стоматологија...)  

Треба имати у виду да су у програмима редефинисани циљеви и задаци како би програми били прилагођени савременим научним и технолошким захтевима, као и 

савременим методичким и дидактичким поступцима, а наставни процес у складу са принципима, циљевима и општим исходима образовања. Стога програм 

физике у свим подручјима рада и у свим разредима треба читати и тумачити имајући стално на уму циљ и задатке наставе физике и образовања у целини.  

При измени програма физике узете су у обзир примедбе и сугестије наставника физике у стручним школама, изречене на стручним скуповима и семинарима, у 

мери која омогућава коришћење постојећих уџбеника.  

Тежило се и смањењу укупне оптерећености ученика. Програм је растерећен тако што су изостављени сви садржаји који нису неопходни за постизање 

постављених циљева и задатака наставе физике, као и методским приступом програмским садржајима.  

Имајући у виду да нису сви ученици подједнако заинтересовани и обдарени за физику, обогаћени су демонстрациони огледи, како бисмо наставу физике учинили 

занимљивијом и очигледнијом.  

Иако ово упутство за реализацију програма физике садржи неке опште педагошко-дидактичке елементе за остваривање програма у средњој школи и принципе на 

којима се заснива реализација образовно-васпитног процеса, сматрамо да ће бити од користи свим наставницима физике, јер се при реализацији програма, може 

прилагодити различитим подручјима рада и образовним профилима.  

1. Избор програмских садржаја  

Одабрани су они садржаји које на одређеном нивоу могу да усвоје сви ученици средњих стручних школа. То су углавном садржаји из класичне физике, који 

представљају основ за изучавање стручних предмета, а у знатно мањој мери елементи савремене физике неопходни за разумевање неких научних открића и 

технологија који могу битно да утичу на живот људи. При томе је узето у обзир да класична физика проучава појаве које су доступне чулима па се лакше могу 

разумети и прихватити, а имају и већу примену у свакодневној пракси и струци.  

2. Избор метода рада  

Програм даје могућност коришћења разних метода и облика рада (предавање наставника, разговор, огледи, практичан рад ученика, радионице, самосталан рад 

ученика или рад у групама...). Наставник сам треба да одабере најпогоднији приступ у обради сваке конкретне теме у складу са потребама и могућностима 

ученика, као и наставним средствима којима располаже.  

На садржајима програма може се у потпуности илустровати суштина методологије истраживачког приступа у физици и другим природним наукама: посматрање 

појаве, уочавање битних својстава система на којима се појава одвија, мерење у циљу проналажења међузависности одабраних величина, планирање нових 

експеримената ради прецизнијег утврђивања тражених односа, формулисање физичких закона. У неким случајевима методички је целисходно увођење 

дедуктивне методе у наставу (нпр. показати како из закона одржања следе неки мање општи физички закони и сл.).  

3. Демонстрациони огледи  

Демонстрациони огледи чине саставни део редовне наставе физике, али су све мање заступљени. Присутна је недовољна опремљеност школа наставним 

средствима, у некима није заступљена ни кабинетска настава, али има и оних у којима се наставна средства не користе.  

Последњих година било је много семинара и стручних скупова на којима су кроз различите радионице приказани једноставни а ефектни огледи. Да не помињемо 

фестивале науке.  

Увођење једноставних експеримената за демонстрирање физичких појава има за циљ "враћање" огледа у наставу физике, развијање радозналости и интереса за 

физику и истраживачки приступ природним наукама.  

Једноставне експерименте могу да изводе и сами ученици (самостално или по групама) на часу или да их осмисле, ураде, анализирају и обраде код куће, 

користећи многе предмете и материјале из свакодневног живота.  

Наравно, наставници који имају могућности треба да у настави користе и сложеније експерименте.  

У настави свакако треба користити и рачунаре (симулације експеримената и појава, лабораторијске вежбе и обрада резултата мерења, моделирање, самостални 

пројекти ученика у облику семинарских радова и сл.).  

Начин презентовања програма  
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За све четворогодишње стручне школе у којима се физика изучава према минималном плану годину или две године, са два часа недељно, програм је исти, а за 

различита подручја рада и образовне профиле предвиђени су различити програми (пре свега у складу са годишњим бројем часова физике и захтевима струке). 

Садржаји су подељени на одређени број тематских целина. Свака од тематских целина садржи одређени број тема.  

Програмски садржаји доследно су приказани у форми која задовољава основне методске захтеве наставе физике:  

- Поступност (од простијег ка сложенијем) при упознавању нових појмова и формулисању закона.  

- Очигледност при излагању наставних садржаја (уз сваку тематску целину побројано је више демонстрационих огледа а треба користити и симулације).  

- Повезаност наставних садржаја (хоризонтална и вертикална).  

Програм предвиђа да се унутар сваке веће тематске целине, после поступног и аналитичног излагања појединачних наставних садржаја, кроз систематизацију и 

обнављање изложеног градива, изврши синтеза битних чињеница и закључака и да се кроз њихово обнављање омогући да их ученици у потпуности разумеју и 

трајно усвоје. Поред тога, сваку тематску целину требало би започети обнављањем одговарајућег дела градива из претходног разреда или из основне школе. Тиме 

се постиже и вертикално повезивање наставних садржаја. Веома је важно да се кроз рад води рачуна о овом захтеву Програма, јер се тиме наглашава чињеница да 

су у физици све области међусобно повезане и омогућује се да ученик сагледа физику као кохерентну научну дисциплину у којој се почетак проучавања нове 

појаве наслања на резултате проучавања неких претходних.  

Редослед проучавања појединих тема није потпуно обавезујући. Наставник може прерасподелити садржаје према својој процени.  

Нивои образовно-васпитног рада  

Овога пута у садржајима програма није дат оријентациони број часова предвиђених за обраду наставних тема, обнављање градива и  лабораторијске вежбе. То би 

могао бити "увод" у наставни процес у коме ће наставник, на основу дефинисаних циљева и задатака предмета, исхода и стандарда знања, самостално планирати 

број часова обраде, утврђивања... У овом "прелазном периоду", ипак ћемо дати табелу са оријентационим бројем часова, а у недостатку стандарда знања корисни 

ће бити нивои образовно-васпитних захтева, који дефинишу обим и дубину проучавања појединих елемената садржаја програма, а постојали су и до сада.  

Први ниво: обавештеност (О)  

Обавештеност као ниво образовно-васпитних захтева изискује да ученик може да се сети - репродукује оно што је учио: термине, специфичне чињенице, методе и 

поступке, опште појмове, принципе (законе) или теорије. Значи, од ученика се очекује да градиво које је учио само познаје: да може да га искаже, исприча, опише, 

наведе и сл., тј. да може да га репродукује у битно неизмењеном облику.  

Други ниво: разумевање (Р)  

Разумевање као ниво образовно-васпитних захтева изискује да ученик буде оспособљен да градиво које је учио реорганизује: да одређене чињенице, појмове и 

принципе (законе) објасни, анализира, доведе у нове везе, које нису биле непосредно дате у градиву.  

Разумевање као образовно-васпитни ниво укључује у себе и претходни ниво - обавештеност. Уколико се овде градиво интерпретира, онда се то чини не у форми у 

којој је било претходно дато, већ у реорганизованом, тј. у битно измењеном облику.  

Трећи ниво: примена (П)  

Примена као ниво образовно-васпитних захтева изискује да ученик буде оспособљен да одређене генерализације, принципе (законе), теорије или опште методе 

примењује у решавању проблема и задатака.  

Овде је реч о примени оног што се зна и разуме у решавању нових проблема (задатака), а не о његовом јединственом, репродуктивном коришћењу у појединим 

ситуацијама. Примена као највиши образовно-васпитни ниво укључује у себе оба претходна нивоа - обавештеност и разумевање.  

Основни облици наставе и методска упутства за њихово извођење  

Физику је нужно представити ученицима као живу, недовршену науку, која се непрекидно интензивно развија и мења, а не као скуп завршених података, 

непроменљивих закона, теорија и модела. Зато је нужно истаћи проблеме које физика решава у садашњем времену.  

Данас је физика експликативна, теоријска и фундаментална наука и њеним изучавањем, заједно са осталим природним наукама, стичу се основе научног погледа 

на свет. Идеја фундаменталности физике у природним наукама и њен значај за технику морају да доминирају у настави физике.  

Ширењу видика ученика допринеће објашњење појмова и категорија, као што су физичке величине, физички закони, однос експеримента и теорије, веза физике с 
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осталим наукама, нарочито с примењеним наукама и техником. Значајно је указати на везу физике и филозофије. Потребно је навести и етичке проблеме који се 

јављају као последица развијања науке и технике.  

Овако формулисан концепт наставе физике захтева појачано експериментално заснивање наставног процеса (демонстрациони огледи и лабораторијске вежбе, 

односно практични рад ученика).  

Усвојени концепт наставе физике захтева стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада, применом савремених методичких и 

дидактичких поступака у наставном процесу (пројектна, проблемска, активна настава и кооперативно учење) циљеви и задаци образовања као и циљеви наставе 

физике буду у пуној мери реализовани.  

Стицање техничке културе кроз наставу физике састоји се у развијању вештина техничких примена знања, у решавању техничких задатака и у приказивању 

одређених примена физике у свакодневном животу.  

После изучавања одговарајућих тематских целина, нужно је указати на заштиту човекове средине, која је загађена и угрожена одређеним физичко-техничким 

процесима и променама.  

При обради физичких основа енергетике потребно је усмерити ученике на штедњу свих врста енергије, а посебно електричне енергије.  

Циљеви и задаци наставе физике остварују се кроз следеће основне облике рада са ученицима:  

1. излагање садржаја теме уз одговарајуће демонстрационе огледе;  

2. решавање квалитативних и квантитативних задатака;  

3. лабораторијске вежбе;  

4. коришћење и других начина рада који доприносе бољем разумевању садржај теме (домаћи задаци, семинарски радови, пројекти...);  

5. систематско праћење рада сваког појединачног ученика.  

Веома је важно да наставник при извођењу прва три облика наставе наглашава њихову обједињеност. У противном, ученик ће стећи утисак да постоје три 

различите физике: једна се слуша на предавањима, друга се ради кроз рачунске задатке, а трећа се користи у лабораторији.  

Да би се циљеви и задаци наставе физике остварили у целини, неопходно је да ученици активно учествују у свим облицима наставног процеса. Имајући у виду да 

сваки од наведених облика наставе има своје специфичности у процесу остваривања, то су и методска упутства прилагођена овим специфичностима.  

Методска упутства за предавања  

Како су уз сваку тематску целину планирани демонстрациони огледи, ученици ће спонтано пратити ток посматране појаве, или непосредно учествовати у 

реализацији огледа, а на наставнику је да наведе ученика да својим речима, на основу сопственог расуђивања, опише појаву коју посматра или демонстрира. 

После тога наставник, користећи прецизни језик физике, дефинише нове појмове (величине) и речима формулише закон појаве. Када се прође кроз све етапе у 

излагању садржаја теме (оглед, учеников опис појаве, дефинисање појмова и формулисање закона), прелази се на презентовање закона у математичкој форми. 

Оваквим начином излагања садржаја теме наставник помаже ученику да потпуније разуме физичке појаве, трајније запамти усвојено градиво и у други план 

потисне формализовање усвојеног знања.  

Када је могуће, треба користити проблемску наставу. Наставник поставља проблем ученицима и препушта да они самостално, у паровима или у тиму дођу до 

решења, по потреби усмерава ученике, подсећајући их питањима на нешто што су научили и сада треба да примене, упућује их на извођење експеримента који 

може довести до решења проблема и слично.  

На пример, на овај начин се може обрадити тема Класични закон слагања брзина: 

- наставник задаје ученицима проблем: Зашто капи кише остављају вертикалан мокри траг на стаклу аутобуса када он мирује, а коси траг када се аутобус 

креће? Од чега и како зависи нагиб косог трага?  

- наставник упућује ученике да потраже и препознају у уџбенику текст уз помоћ којег би могли да дођу до решења (то им неће бити посебно тешко будући да 

имају предзнање из основне школе о слагању брзина) и схвате закон слагања брзина у векторском облику;  

- наставник тражи да ученици закључе како се, на основу наученог закона, одређује релативна брзина; потом ученици треба да примене тај закон у конкретном 

проблему и објасне зашто је траг кос и како његов нагиб зависи од брзина капи и аутобуса у односу на земљу;  
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- затим се проблем може ширити новим питањем: Како би се могла измерити (тј. проценити) брзина кишне капи у односу на земљу (ученици сами треба да 

предлажу начине мерења)...  

На овај начин се могу обрадити и теме које су основ за изучавање садржаја стручних предмета или решавање једноставних проблема из струке. Тада је неопходна 

тесна сарадња са колегама који предају сродне стручне предмете.  

Неке од тема у сваком разреду могу се обрадити самосталним радом ученика кроз радионице. Такав начин рада је ученицима најинтересантнији, више су 

мотивисани, па лакше усвајају знање. Уз то се развијају и њихово интересовање за физику и способност тимског рада и сарадње. Овакав приступ обради наставне 

теме захтева добру припрему наставника: одабрати тему, припремити одговарајућа наставна средства и опрему, поделити ученике у групе тако да сваки појединац 

у групи може дати одговарајући допринос, дати неопходна минимална упутства...  

На пример, за наставну тему Радиоактивни распад ученици се могу поделити у групе од којих би једна, уз помоћ уџбеника, обрадила појаву радиоактивног 

распада и закон распада, друга активност радиоактивног извора уз налажење података на интернету о неким радиоактивним изотопима, трећа би пронашла на 

интернету симулације распада и шему неког радиоактивног низа, четврта примену радиоактивних изотопа (помоћу интернета или литературе коју би им 

припремио наставник)...  

Слично бисмо имали за наставну тему Одбијање и преламање светлости. Једна група ученика би обрадила законе одбијања и преламања, друга тоталну 

рефлексију са примерима примене, трећа привидну дубину тела са примерима, четврта дугу, пета преламање кроз призму и примене (све групе, осим прве, у 

упутствима треба да добију формулу за закон преламања); у раду ученици могу да користе уџбеник, интернет, демонстрациони оглед...  

Неке теме могу да припреме и презентују сами ученици, појединачно или у паровима, у облику семинарских радова или неких мањих пројеката.  

Методска упутства за решавање задатака  

Решавање задатака је важна метода за увежбавање примене знања. Њоме се постиже: конкретизација теоријских знања; обнављање, продубљивање и утврђивање 

знања; кориговање ученичких знања и умећа; развијање логичког мишљења; подстицање ученика на иницијативу; стицање самопоуздања и самосталности у 

раду...  

Оптимални ефекти решавања задатака у процесу учења физике остварују се добро осмишљеним комбиновањем квалитативних (задаци - питања), квантитативних 

(рачунских), графичких и експерименталних задатака.  

Вежбање решавања рачунских задатака је важна компонента учења физике. Како оно за ученике често представља вид учења са најсложенијим захтевима, 

наставник је обавезан да им да одговарајуће инструкције, напомене и савете у вези са решавањем задатака. Напомене треба да се односе на типове задатака у датој 

теми, најчешће грешке при решавању таквих задатака, алгоритам решавања датог типа задатака...  

Потребно је пажљиво одабрати задатке који, ако је могуће, имају непосредну везу са реалним ситуацијама у струци и свакодневном животу. Такође је важно да 

ученици правилно вреднују добијени резултат, као и његов правилан запис. Посебно треба обратити пажњу на поступност при избору задатака, од 

најједноставнијих ка онима који захтевају анализу и синтезу стечених знања.  

Методска упутства за извођење лабораторијских вежби  

Лабораторијске вежбе чине саставни део редовне наставе и организују се тако што се при изради вежби одељење дели на два дела а ученици вежбе раде у групама, 

2-3 ученика.  

За сваку вежбу ученици унапред треба да добију одговарајућа упутства.  

Час експерименталних вежби састоји се из уводног дела, мерења и записивања резултата мерења и обраде добијених података.  

У уводном делу часа наставник проверава да ли су ученици спремни за вежбу, упознаје их са мерним инструментима и осталим деловима апаратуре за вежбу, 

указује на мере предострожности којих се морају придржавати ради сопствене сигурности, при руковању апаратима, електричним изворима, разним уређајима и 

сл.  

Док ученици врше мерења, наставник активно прати њихов рад, дискретно их надгледа и, кад затреба, објашњава и помаже.  

При обради резултата мерења ученици се придржавају правила за табеларни приказ података, цртање графика, израчунавање заокругљених вредности и грешака 

мерења (са тим правилима наставник треба да их упозна унапред или да их да уз писана упутства за вежбе).  
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Методска упутства за друге облике рада  

Један од облика рада са ученицима су домаћи задаци који садрже квалитативне и квантитативне задатке, понекад и експерименталне. Такви домаћи задаци односе 

се на градиво које је обрађено непосредно на часу и на повезивање овог градива са претходним.  

За домаћи задатак могу се давати и семинарски радови и мањи пројекти, које би ученици радили индивидуално или у групама.  

Наставник је обавезан да прегледа домаће задатке и саопшти ученицима евентуалне грешке како би они имали информацију о успешности свог рада.  

ПРИЛОГ: Оријентациони број часова по темама и број часова предвиђених за израду лабораторијских вежби.  

 

Редни број  

тем  

Наслов теме Бро  часова 

1. Увод 4 

2. Кинематика 14 

3. Динами а 19 

4. Гравитационо и електрично поље 14 

5. Закони одржања 10 

6. Молекулска физика 5 

7. Лабораторијске вежбе 8 

Укупно  74 
 

Начин провере остварености исхода 

У садржајима програма није дат оријентациони број часова предвиђених за обраду наставних тема, обнављање градива и лабораторијске вежбе. То би могао бити 

"увод" у наставни процес у коме ће наставник, на основу дефинисаних циљева и задатака предмета, исхода и стандарда знања, самостално планирати број часова 

обраде, утврђивања... У овом "прелазном периоду", ипак ћемо дати табелу са оријентационим бројем часова, а у недостатку стандарда знања корисни ће бити 

нивои образовно-васпитних захтева, који дефинишу обим и дубину проучавања појединих елемената садржаја програма, а постојали су и до сада.  

Први ниво: обавештеност (О)  

Обавештеност као ниво образовно-васпитних захтева изискује да ученик може да се сети - репродукује оно што је учио: термине, специфичне чињенице, методе и 

поступке, опште појмове, принципе (законе) или теорије. Значи, од ученика се очекује да градиво које је учио само познаје: да може да га искаже, исприча, опише, 

наведе и сл., тј. да може да га репродукује у битно неизмењеном облику.  

Други ниво: разумевање (Р)  

Разумевање као ниво образовно-васпитних захтева изискује да ученик буде оспособљен да градиво које је учио реорганизује: да одређене чињенице, појмове и 

принципе (законе) објасни, анализира, доведе у нове везе, које нису биле непосредно дате у градиву.  

Разумевање као образовно-васпитни ниво укључује у себе и претходни ниво - обавештеност. Уколико се овде градиво интерпретира, онда се то чини не у форми у 

којој је било претходно дато, већ у реорганизованом, тј. у битно измењеном облику.  

Трећи ниво: примена (П)  

Примена као ниво образовно-васпитних захтева изискује да ученик буде оспособљен да одређене генерализације, принципе (законе), теорије или опште методе 

примењује у решавању проблема и задатака.  

Овде је реч о примени оног што се зна и разуме у решавању нових проблема (задатака), а не о његовом јединственом, репродуктивном коришћењу у појединим 

ситуацијама. Примена као највиши образовно-васпитни ниво укључује у себе оба претходна нивоа - обавештеност и разумевање.  

Основни облици наставе и методска упутства за њихово извођење  
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Физику је нужно представити ученицима као живу, недовршену науку, која се непрекидно интензивно развија и мења, а не као скуп завршених података, 

непроменљивих закона, теорија и модела. Зато је нужно истаћи проблеме које физика решава у садашњем времену.  

Данас је физика експликативна, теоријска и фундаментална наука и њеним изучавањем, заједно са осталим природним наукама, стичу се основе научног погледа 

на свет. Идеја фундаменталности физике у природним наукама и њен значај за технику морају да доминирају у настави физике.  

Ширењу видика ученика допринеће објашњење појмова и категорија, као што су физичке величине, физички закони, однос експеримента и теорије, веза физике с 

осталим наукама, нарочито с примењеним наукама и техником. Значајно је указати на везу физике и филозофије. Потребно је навести и етичке проблеме који се 

јављају као последица развијања науке и технике.  

Овако формулисан концепт наставе физике захтева појачано експериментално заснивање наставног процеса (демонстрациони огледи и лабораторијске вежбе, 

односно практични рад ученика).  

Усвојени концепт наставе физике захтева стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада, применом савремених методичких и 

дидактичких поступака у наставном процесу (пројектна, проблемска, активна настава и кооперативно учење) циљеви и задаци образовања као и циљеви наставе 

физике буду у пуној мери реализовани.  

Стицање техничке културе кроз наставу физике састоји се у развијању вештина техничких примена знања, у решавању техничких задатака и у приказивању 

одређених примена физике у свакодневном животу.  

После изучавања одговарајућих тематских целина, нужно је указати на заштиту човекове средине, која је загађена и угрожена одређеним физичко-техничким 

процесима и променама.  

При обради физичких основа енергетике потребно је усмерити ученике на штедњу свих врста енергије, а посебно електричне енергије.  

Циљеви и задаци наставе физике остварују се кроз следеће основне облике рада са ученицима:  

1. излагање садржаја теме уз одговарајуће демонстрационе огледе;  

2. решавање квалитативних и квантитативних задатака;  

3. лабораторијске вежбе;  

4. коришћење и других начина рада који доприносе бољем разумевању садржај теме (домаћи задаци, семинарски радови, пројекти...);  

5. систематско праћење рада сваког појединачног ученика.  

Веома је важно да наставник при извођењу прва три облика наставе наглашава њихову обједињеност. У противном, ученик ће стећи утисак да постоје три 

различите физике: једна се слуша на предавањима, друга се ради кроз рачунске задатке, а трећа се користи у лабораторији.  

Да би се циљеви и задаци наставе физике остварили у целини, неопходно је да ученици активно учествују у свим облицима наставног процеса. Имајући у виду да 

сваки од наведених облика наставе има своје специфичности у процесу остваривања, то су и методска упутства прилагођена овим специфичностима.  

Методска упутства за предавања  

Како су уз сваку тематску целину планирани демонстрациони огледи, ученици ће спонтано пратити ток посматране појаве, или непосредно учествовати у 

реализацији огледа, а на наставнику је да наведе ученика да својим речима, на основу сопственог расуђивања, опише појаву коју посматра или демонстрира. 

После тога наставник, користећи прецизни језик физике, дефинише нове појмове (величине) и речима формулише закон појаве. Када се прође кроз све етапе у 

излагању садржаја теме (оглед, учеников опис појаве, дефинисање појмова и формулисање закона), прелази се на презентовање закона у математичкој форми. 

Оваквим начином излагања садржаја теме наставник помаже ученику да потпуније разуме физичке појаве, трајније запамти усвојено градиво и у други план 

потисне формализовање усвојеног знања.  

Када је могуће, треба користити проблемску наставу. Наставник поставља проблем ученицима и препушта да они самостално, у паровима или у тиму дођу до 

решења, по потреби усмерава ученике, подсећајући их питањима на нешто што су научили и сада треба да примене, упућује их на извођење експеримента који 

може довести до решења проблема и слично.  

На пример, на овај начин се може обрадити тема Класични закон слагања брзина: 

- наставник задаје ученицима проблем: Зашто капи кише остављају вертикалан мокри траг на стаклу аутобуса када он мирује, а коси траг када се аутобус 
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креће? Од чега и како зависи нагиб косог трага?  

- наставник упућује ученике да потраже и препознају у уџбенику текст уз помоћ којег би могли да дођу до решења (то им неће бити посебно тешко будући да 

имају предзнање из основне школе о слагању брзина) и схвате закон слагања брзина у векторском облику;  

- наставник тражи да ученици закључе како се, на основу наученог закона, одређује релативна брзина; потом ученици треба да примене тај закон у конкретном 

проблему и објасне зашто је траг кос и како његов нагиб зависи од брзина капи и аутобуса у односу на земљу;  

- затим се проблем може ширити новим питањем: Како би се могла измерити (тј. проценити) брзина кишне капи у односу на земљу (ученици сами треба да 

предлажу начине мерења)...  

На овај начин се могу обрадити и теме које су основ за изучавање садржаја стручних предмета или решавање једноставних проблема из струке. Тада је неопходна 

тесна сарадња са колегама који предају сродне стручне предмете.  

Неке од тема у сваком разреду могу се обрадити самосталним радом ученика кроз радионице. Такав начин рада је ученицима најинтересантнији, више су 

мотивисани, па лакше усвајају знање. Уз то се развијају и њихово интересовање за физику и способност тимског рада и сарадње. Овакав приступ обради наставне 

теме захтева добру припрему наставника: одабрати тему, припремити одговарајућа наставна средства и опрему, поделити ученике у групе тако да сваки појединац 

у групи може дати одговарајући допринос, дати неопходна минимална упутства...  

На пример, за наставну тему Радиоактивни распад ученици се могу поделити у групе од којих би једна, уз помоћ уџбеника, обрадила појаву радиоактивног 

распада и закон распада, друга активност радиоактивног извора уз налажење података на интернету о неким радиоактивним изотопима, трећа би пронашла на 

интернету симулације распада и шему неког радиоактивног низа, четврта примену радиоактивних изотопа (помоћу интернета или литературе коју би им 

припремио наставник)...  

Слично бисмо имали за наставну тему Одбијање и преламање светлости. Једна група ученика би обрадила законе одбијања и преламања, друга тоталну 

рефлексију са примерима примене, трећа привидну дубину тела са примерима, четврта дугу, пета преламање кроз призму и примене (све групе, осим прве, у 

упутствима треба да добију формулу за закон преламања); у раду ученици могу да користе уџбеник, интернет, демонстрациони оглед...  

Неке теме могу да припреме и презентују сами ученици, појединачно или у паровима, у облику семинарских радова или неких мањих пројеката.  

Методска упутства за решавање задатака  

Решавање задатака је важна метода за увежбавање примене знања. Њоме се постиже: конкретизација теоријских знања; обнављање, продубљивање и утврђивање 

знања; кориговање ученичких знања и умећа; развијање логичког мишљења; подстицање ученика на иницијативу; стицање самопоуздања и самосталности у 

раду...  

Оптимални ефекти решавања задатака у процесу учења физике остварују се добро осмишљеним комбиновањем квалитативних (задаци - питања), квантитативних 

(рачунских), графичких и експерименталних задатака.  

Вежбање решавања рачунских задатака је важна компонента учења физике. Како оно за ученике често представља вид учења са најсложенијим захтевима, 

наставник је обавезан да им да одговарајуће инструкције, напомене и савете у вези са решавањем задатака. Напомене треба да се односе на типове задатака у датој 

теми, најчешће грешке при решавању таквих задатака, алгоритам решавања датог типа задатака...  

Потребно је пажљиво одабрати задатке који, ако је могуће, имају непосредну везу са реалним ситуацијама у струци и свакодневном животу. Такође је важно да 

ученици правилно вреднују добијени резултат, као и његов правилан запис. Посебно треба обратити пажњу на поступност при избору задатака, од 

најједноставнијих ка онима који захтевају анализу и синтезу стечених знања.  

Методска упутства за извођење лабораторијских вежби  

Лабораторијске вежбе чине саставни део реовне наставе и организују се тако што се при изради вежби одељење дели на два дела а ученици вежбе раде у групама, 

2-3 ученика.  

За сваку вежбу ученици унапред треба да добију одговарајућа упутства.  

Час експерименталних вежби састоји се из уводног дела, мерења и записивања резултата мерења и обраде добијених података.  

У уводном делу часа наставник проверава да ли су ученици спремни за вежбу, упознаје их са мерним инструментима и осталим деловима апаратуре за вежбу, 
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указује на мере предострожности којих се морају придржавати ради сопствене сигурности, при руковању апаратима, електричним изворима, разним уређајима и 

сл.  

Док ученици врше мерења, наставник активно прати њихов рад, дискретно их надгледа и, кад затреба, објашњава и помаже.  

При обради резултата мерења ученици се придржавају правила за табеларни приказ података, цртање графика, израчунавање заокругљених вредности и грешака 

мерења (са тим правилима наставник треба да их упозна унапред или да их да уз писана упутства за вежбе).  

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ХЕМИЈА  

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први  

Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

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. 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др. правилници, 6/2012 – др. правилници, 

5/2013, 11/2013,14/2013) 

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 и способност комуникација у хемији; 

- развију функционални систем хемијског знања као подршке за изучавање стручних предмета; 

- разумеју односа 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, систематичност, прецизност у раду и позитиван став према учењу; 

- развију свест о сопственом знању и потреби за перманентним хемијским образовањем; 

- унапреде сарадњу и тимски рад. 

Садржај 

ВРСТЕ СУПСТАНЦИ 
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Појам и врсте супстанци. Хемијски елементи, једињења и смеше. 

СТРУКТУРА АТОМА 

Структура атома. Атомска маса и атомски број. Изотопи. Изградња електронског омотача. Електронска конфигурација и Периодни систем елемената. Енергија 

јонизације и афинитет према електрону. Периодична својства елемената. 

Демонстрациони огледи: 

Бојење пламена. 

Упоређивање реактивности елемената 1. групе Периодног система елемената; Упоређивање реактивности елемената 17. групе Периодног система елемената. 

Упоређивање промена хемијских својстава елемената треће периоде са становишта грађе електронског омотача њихових атома (реакције На, Мг, Ал са водом). 

ХЕМИЈСКЕ ВЕЗЕ 

Јонска веза. Ковалентна веза. Поларност молекула, диполни моменат. Водонична веза. Метална веза. Својства супстанци са јонском и ковалентном везом. 

Основна својства супстанци у свим агрегатним стањима и њихова међусобна повезаност. 

Демонстрациоии огледи: 

Испитивање поларности молекула воде. 

Сублимација јода. 

ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ 

Хемијске формуле. Количина супстанце, моларна маса и моларна запремина. 

Стехиометријска израчунавања на основу хемијских једначина. 

Енергетске промене при хемијским реакцијама (егзотермне и ендотермне реакције, реакциона топлота, Хесов закон). 

Брзина хемијске реакције и фактори који на њу утичу (Закон о дејству маса). Појам катализатора. 

Хемијска равнотежа. Чиниоци који утичу на равнотежне концентрације реактаната и производа хемијске реакције. 

Демонстрациони огледи: 

- Кретање честица као услов за хемијску реакцију (реакција између чврстог сребро-нитрата и чврстог калијум-јодида или између гасовитог амонијака и гасовитог 

хлороводоника). 

- Чиниоци који утичу на брзину хемијске реакције (природа реактаната: реакција цинка са етанском и хлороводоничном киселином истих количинских 

концентрација; концентрација реактаната: реакција цинка са 5% и 20% воденим раствором хлороводоничне киселине; температура: реакција цинка са 5% воденим 

раствором хлороводоничне киселине на 25°Ц и на 60°Ц; додирна површина реактаната: реакција калијум-јодида и олово(ИИ)-нитрата; катализатори: разлагање 

водоник-пероксида уз катализатор манган(IV)-оксид). 

- Чиниоци који утичу на равнотежне концентрације реактаната и производа хемијске реакције: промена концентрације учесника реакције (додатак чврстог 

гвожђе(III)-хлорида у реакцији гвожђе(III)-хлорида са амонијум-тиоцијанатом); промена температуре (реакција димеризације азот(ИВ)-оксида). 

ДИСПЕРЗНИ СИСТЕМИ 

Дисперзни системи: појам и врсте. Растворљивост. Масени процентни садржај раствора и количинска концентрација раствора. 

Осмоза и дифузија. Колигативна својства раствора. Значај и примена колоидних раствора, суспензија и емулзија. 

Демонстрациони огледи 

Припремање раствора познатог масеног процентног садржаја. 

Припремање раствора одређене количинске концентрације. 

Испитивање растворљивости различитих супстанци у поларним и неполарним растварачима. 

Вежбе (3) 

Припремање раствора познатог масеног процентног садржаја. 

Припремање раствора одређене количинске концентрације. 
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КИСЕЛИНЕ, БАЗЕ И СОЛИ 

Раствори електролита. Електролитичка дисоцијација. Јаки и слаби електролити. Јонске реакције. 

Протолитичка теорија киселина и база. Протолитичка равнотежа у води. Концентрација јона у воденим растворима киселина, база и соли. пХ вредност водених 

раствора. Пуфери. 

Демонстрациони огледи: 

Испитивање киселости водених раствора киселина, база и различитих врста соли универзалним лакмус папиром. 

Вежбе (3) 

Добијање соли (сједињавање цинка и сумпора, реакција бакар(II)-сулфата и цинка, реакција олово(II)-оксида и хлороводоничне киселине, реакција баријум-

хлорида и натријум-сулфата, реакција сребро-нитрата и хлороводоничне киселине, реакција гвожђе(III)-хлорида и натријум-хидроксида). 

ОКСИДОРЕДУКЦИОНЕ РЕАКЦИЈЕ 

Основни појмови оксидоредукционих процеса: оксидациони број, оксидација, редукција, оксидациона и редукциона средства. 

Појам електролизе и галванског спрега. Корозија. 

Демонстрациони огледи: 

Реакција гвожђе(II)-сулфата са калијум-перманганатом у киселој и у базној средини. 

Реакција гвожђа са воденим раствором бакар(II)-сулфата. 

Вежбе (1) 

Напонски низ метала: поређење редукционе моћи метала. 

Начин остваривања програма 

Током реализације наставног програма хемије у пољопривредној школи неопходно је имати у виду високи дидактички потенцијал хемије као наставног предмета 

и когнитивне узрасне карактеристике ученика, те сходно томе активности ученика и наставника у наставном процесу ускладити са дефинисаним циљевима и 

задацима наставе. Посебну пажњу треба обратити на коришћење интерактивних метода наставе и учења због њихове високе образовне и мотивационе вредности у 

свим сегементима наставе. 

Садржаји програма хемије у у пољопривредној школама су организовани тако да се у првом разреду изучавају садржаји опште хемије. 

Хемија као наставни предмет има висок дидактички потенцијал јер: 

- хемија омогућава ученицима потпуније и дубље разумевање појава и процеса који се изучавају у стручним предметима; 

- хемија омогућава и олакшава прелазак са конкретног на апстрактно мишљење; 

- хемија је наука са изузетном динамиком развоја, а хемијска струка једна је од струка будућности; 

- хемија је природна наука и у садејству са физиком и биологијом омогућава разумевање природе у јединству појава и процеса који се у њој збивају; 

- хемијски процеси у технолошкој производњи носе и озбиљне ризике за друштвене заједнице и одрживи развој друштва је могућ само  уз адекватно хемијско 

образовање. 

Динамика савременог развоја хемијских научних дисциплина резултује огромним повећањем корпуса хемијских знања. Ученици, као основне идеје хемије, треба 

да разумеју да су својства супстанци и могућности њихове примене непосредно условљене њиховом хемијском структуром, као и да су својства хемијског система 

условљена квалитативним саставом и квантитативним односом компоненти у њему. За разумевање ових идеја и концепата у настави хемије је потребно 

синхронизовано представљање хемијских знања на макро, микро и симболичком нивоу репрезентације. Когнитивне карактеристике ученика омогућавају већу 

заступљеност микроскопског и симболичког нивоа репрезентације, као и интеграцију и симултану примену сва три нивоа. 

Међутим, у настави хемије увек треба поћи од тога да је хемијски експеримент, као примарни извор знања и као основни метод сазнавања у хемији, кључни 

механизам за корелацију међу свим нивоима репрезентације знања. При томе посебну пажњу треба посветити прецизности примене хемијског језика (на пример, 

изводи се хемијска реакција, а пише се хемијска једначина). Симултана примена различитих нивоа репрезентације знања у хемији може да изазове когнитивно 
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преоптерећење услед дељења пажње. У таквим случајевима треба сегментисати садржаје (делити их у мање целине). 

У почетним разредима, посебно код изучавања високо апстрактних појмова (структура супстанци, ток хемијске реакције, хемијска кинетика, термохемија) 

пожељно је према потреби користити и инструкције примерене конкретно операционој фази мишљења уз већи удео макроскопског нивоа представљања знања. 

Основне хемијске концепте (корпускуларни концепт, концепт одржања материје, концепт равнотеже) треба засновати на брижљиво одабраним садржајима са 

високом информативном вредношћу за ученике, при чему наставне ситуације треба дизајнирати тако да мотивишу ученике за њихово изучавање. Посебно је 

важно да ученици разумеју развојност концепата и теорија у хемији, (на пример, развојност корпускуларног концепта кроз развојност теорија о структури атома и 

развојност теорија хемијске везе). За разумевање хемијских концепата од највећег је значаја хемијска научна писменост која у овом узрасту подразумева 

познавање хемијске научне терминологије, номенклатуре и симболике на нивоу основне научне комуникације. У области неорганске и органске хемије, због 

многобројности изучаваних објеката (хемијских елемената и њихових једињења), важно је бавити се проблематиком класификација, класификационих система и 

хијерархијских односа у њима, а посебну пажњу треба посветити биоелементима и биолошки важним органским једињењима. Посебно је важно инсистирати на 

систематском организовању знања применом концептних мапа, као и радити на развоју функционалних, дескриптивних и концептуалних критеријума 

класификација. Потребно је истаћи да је Периодни систем елемената најсавршенији класификациони систем у природним наукама и оспособити ученике да га 

користе за дедукцију својстава хемијских елемената и њихових једињења. 

Настава хемије треба да омогући ученицима и стицање техничко-технолошких знања која ће користити при изучавању стручних предмета. С обзиром да ученици 

средњошколског узраста разумеју узрочно-последичне везе у изучавању оваквих садржаја треба инсистирати на корисности и ризицима од хемијске производње и 

употребе одређених супстанци. При томе посебно треба истицати убрзани техничко-технолошки развој и неопходност перманентног образовања у овој области. 

Садржаје о хемијским аспектима заштите животне средине радити у корелацији са наставом биологије, превасходно екологије и стручним предметима, а посебну 

пажње посветити одлагању, чувању и уништавању хемијских загађивача у пољопривредној производњи. 

Настава хемије треба да оспособи ученике за самостално коришћење савремених информационих технологија у учењу хемије, претраживању хемијских 

информација и савременој комуникацији у хемији. Лабораторијске вежбе треба да оспособе ученика за самосталан рад у струци као и сналажење у сличним 

ситуацијама. 

Настава хемије треба да допринесе даљем развоју комуникацијских способности. За развој комуникацијских способности посебно је погодна метода ученичких 

пројеката. Овакви пројекти треба да буду у функцији развоја функционалности система хемијског знања, те је пожељно и да тематски буду у вези са проблемима 

струке. Израда самосталних или групних ученичких пројеката у хемији мотивише ученике да претражују изворе хемијских информација, изнесу сопствене идеје у 

форми хипотеза, да их образложе, планирају истраживање, спроведу га, елаборирају, критички процењују добијене резултате и преузимају одговорност. 

Ученичка постигнућа треба континуирано пратити као усмену и писану евалуацију, а посебну пажњу треба посветити евалуацији процедуралних знања и 

њиховом уделу у укупној оцени ученика. 

Редослед наставних тема је обавезујући, а предлаже се следећи број часова, потребних за њихову реализацију, као оријентациони: 

У првом разреду: 

Врсте супстанци (2), Структура атома (10), Хемијске везе (11), Хемијске реакције (12), Дисперзни системи (9), Киселине, базе и соли (9), Оксидоредукционе 

реакције (7). 

Садржаји програма вежби за први разред: Фактори који утичу на брзину хемијске реакције и хемијску равнотежу(3), Дисперзни системи (3), Киселине, базе и соли 

(3) и оксидоредукционе реакције (1). 

Садржаји програма вежби за први разред: Фактори који утичу на брзину хемијске реакције и хемијску равнотежу(3), Дисперзни системи (2), Киселине, базе и соли 

(2) и оксидоредукционе реакције (1) 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање ученика се одвија 

у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака предмета, као и напредак других 

ученика уз одговарајућу аргументацију. 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 951 
 

Наставни предмет: РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Први 

Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Годишњи фонд часова: Теорија Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

 70   

Недељни фонд часова:  2   

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ  наставе предмета:  

1. Упознавање са значајем информатичке компетентности и дигиталне писмености за живот у савременом друштву 

2. Упознавање ученика са основним постулатима информатике; 

3. Оспособљавање ученика за коришћење основних могућности оперативних система и система датотека 

4. Упознавање основних принципа функционисања локалних мрежа и оспособљавање за коришћење мрежних ресурса; 

5. Упознавање основних принципа функционисања интернета и оспособљавање за коришћење његових најпопуларнијих сервиса 

6. Оспособљавање ученика да користе различите изворе информација и имају критички однос према њима, да баратају информацијама, да одвајају битно од 

небитног, да процењују исправност извора и употребе их на ефикасан начин 

7. Оспособљавање ученика за тумачење и разликовање података и информација кроз табеларно, графичко, текстуално приказивање, проналажење примене, 

повезивање са претходним знањем из других предмета 

8. Оспособљавање ученика да одаберу и примене најприкладнију технологију сходно задатку, области у којој је примењују или проблему који решавају 

9. Оспособљавање за одговорну примену препорука заштите здравља, безбедности, личне и приватности других у свакодневном раду у дигиталном окружењу 

10. Развијање свести о важности етичког коришћења информација и технологије 

11. Оспособљавање за коришћење рачунара у другим предметним областима; 

12. Развијање интересовања за стицање потребних знања и развој вештина које би ученици употребили за даље образовање и напредовање 

Задаци: да ученици: 

– развију свест о неопходности коришћења рачунара у свакодневном животу и раду и значају информатике за функционисање и развој друштва; 

– примене стечена знања и вештине у стицању конкретног образовања за будуће занимање; 

– јачају способност за прецизно и концизно дефинисање проблема; упознају се са алгоритамским начином решавања проблема и основним алгоритмима; 

– стекну знања потребна за подешавање параметара оперативног система на нивоу корисничког интерфејса, коришћење могућности оперативних система и 

система датотека конкретног оперативног система; 

– овладају коришћењем програма за обраду текста и табеларних података и креирање докумената у коме су интегрисани текст, слика и табела; 

– упознају начине израде презентација и оспособе се за израду једноставнијих презентација; 

– разумеју принципе функционисања интернета, локалних мрежа и оспособе се за коришћење мрежних ресурса, интернет сервиса и система за електронско 

учење; 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 952 
 

– унапреде способности за брзо, ефикасно и рационално проналажење информација коришћењем рачунара, као и њихово критичко анализирање и преношење; 

– развију прецизност, рационалност и креативност у раду са рачунаром; 

– на адекватан начин користе предности рачунара и друштвених мрежа у удруживању са другима и покретању акција чији је циљ ширење корисних 

информација или пружање помоћи и подршке онима којима је то потребно; 

– изграде правилне ставове према коришћењу рачунара, без злоупотребе и претеривања које угрожава њихово физичко и ментално здравље; 

– упознају савремена ергономска решења која олакшавају употребу рачунара и изграде спремност за праћење нових решења у области информатичке 

технологије; 

– развијају способности да стечена знања примењују за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневном животу. 

Редни 

бр. 
Назив теме Бр. часова Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. 

Основе 

рачунарске  

технике 

10 

Информација и информатика. Кодирање 

информација коришћењем бинарног бројевног 

система. Представљање разних типова 

информација (текстуалне, графичке, звучне). 

Кодирање карактера, кодне схеме. Јединице за 

мерење количине информација. Значај и 

примена рачунара. Карактеристике 

информационог друштва. Утицај рачунара на 

здравље. Структура и принцип рада рачунара. 

Врсте меморије рачунара. Процесор. Матична 

плоча. Магистрала. Улазно-излазни уређаји. 

Утицај компоненти на перформансе рачунара. 

Софтвер, појам и улога у PC. Врсте софтвера. 

Намена сваке врсте софтвера   

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестови знања 

- активност на часу 

• Објасни значење појмова податак, 

информација и информатика 

• Разликује појмове бит и бајт 

• Наведе јединице за мерење количине 

података 

• Претвара меру количине података из једне 

мерне јединице у другу 

• Објасни основне карактеристике 

информационог друштва 

• Наведе опасности и мере заштите здравља 

од претеране и неправилне употребе рачунара  

• Препозна компоненте из којих се састоји 

рачунар и објасни њихову функционалност 

• Објасни намену оперативно и спољашње 

меморије у рачунарском систему 

• Наброји врсте спољашњих меморија и 

објасни њихове карактеристике 

• Објасни сврху софтвера у рачунарском 

систему 

• Наброји врсте софтвера и објасни њихову  

2. 

Рад у 

оперативном 

систему 

6 

Подешавање радног окружења. Концепти 

организације докумената и фасцикли. Типови 

датотека. Претрага садржаја по различитим 

критеријумима. Манипулација садржајима на 

диску. Инсталација корисничког софтвера. 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестови 

практичних 

вештина 

- активност на часу 

• Објасни сврху (намену) оперативног 

система 

• Наброји оперативне системе који се данас 

користе на различитим дигиталним уређајима 

• Изврши основна подешавања радног 

окружења ОС 

• Разликује типове датотека 
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• Хијерархијски организује фасцикле и 

управља фасциклама и документима (Копира, 

премешта и брише документе и фасцикле) 

• Врши претрагу садржаја по различитим 

критеријумима 

• Разуме потребу за инсталирањем новог 

софтвера 

• Врши компресију и декомпресију фасцикли 

и докумената  

3. Примена ИКТ-а 40 

Интерфејс текст процесора. Једноставнија 

подешавања интерфејса. Правила слепог куцања. 

Операције са документима (креирање, отварање, 

премештање од једног до другог отвореног 

документа, чување, затварање). Едитовање 

текста. Премештање садржаја између више 

отворених докумената. Уметање у текст: 

специјалних симбола, датума и времена, слика, 

текстуалних ефеката. Проналажење и замена 

задатог текста. Уметање и позиционирање 

нетекстуалних објеката. Уметање табеле у текст. 

Логичко структуирање текста (наслови, 

параграфи, слике табеле). Форматирање текста 

(страница, ред, маргине, проред). Форматирање 

текста. Исправљање грешака. Нумерација 

страница. Израда стилова. Коришћење готових 

шаблона и израда сопствених шаблона. Писање 

математичких формула. Генерисање садржаја и 

индекса појмова. Штампање докумената. 

Индивидуални и сараднички рад над 

документима уз коришћење текст процесора у 

облацима. 

Подешавање радног окружења програма за 

израду мултимедијалне презентације. Рад са 

документима. Додавање и манипулација 

страницама, слајдовима или фрејмовима. 

Основна правила и смернице за израду 

презентације (количина текста и објеката, 

величина и врста слова, дизајн,...). Форматирање 

текста. Додавање објеката (слика, звука, 

 

- тестови 

практичних 

вештина 

- активност на часу 

- праћење 

индивидуалних или 

групних пројеката 

• Одабере и примењује одговарајућу 

технологију (алате и сервисе) за реализацију 

конкретног задатка 

• креира дигиталне продукте, поново их 

користи, ревидира и проналази нову намену 

• користи технологију за прикупљање, 

анализу, вредновање и представљање 

података и информација 

• припреми и изведе аутоматизовану 

аналитичку обраду података коришћењем 

табеларних и графичких приказа  
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филма,...). Избор позадине или дизајна-тема. 

Ефекти анимације (врсте, подешавање 

параметара, анимационе шеме). Прелаз између 

слајдова или фрејмова. Интерактивна 

презентација (хиперлинкови и дугмад). 

Штампање презентације. Подешавање 

презентације за јавно приказивање. Сараднички 

рад при изради презентације. Наступ презентера 

(држање тела, вербална и невербална 

комуникација, савладавање треме). 

Подешавање радног окружења програма за 

табеларна прорачунавања. Рад са документима. 

Уношење података (појединачно и аутоматско 

попуњавање). Измена типа и садржаја ћелија. 

Сортирање и филтрирање. Подешавање 

димензија, премештање, фиксирање и сакривање 

редова и колона. Додавање и манипулација 

радним листовима. Уношење формула са 

основним аритметичким операцијама. 

Референце ћелија. Функције за сабирање, средњу 

вредност, најмању, највећу, пребројавање, 

заокруживање. Логичке функције. Копирање 

формула. Форматирање ћелија. Типови 

графикона, приказивање података из табеле. 

Подешавање изгледа странице документа за 

штампање (оријентација папира, величина, 

маргине, прелом стране, уређивање заглавља и 

подножја, аутоматска нумерација страна). 

Преглед пре штампе, аутоматско штампање 

заглавља колона, штампање опсега ћелија, целог 

радног листа, целог документа, графикона, 

одређивање броја копија. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Рачунарске 

мреже, интернет 

и електронска 

комуникација 

14 

Сервиси Интернета: World Wide Web, FTP, 

електронска пошта, веб-форуми. Веб-читачи. 

Претраживачи.  Интернет мапе. Виртуелни 

телефон. Друштвене мреже и њихово 

коришћење. Електронска трговина, електронско 

банкарство, учење на даљину.  Право и етика на 

Интернету. Локалне мреже. Повезивање чворова 

 

 

 

 

- праћење 

остварености 

исхода 

• Приступа садржајима на интернету, 

претражује интернет и преузима жељене 

садржаје 

• Користи електронску пошту 

• Користи интернет мапе, виртуелни телефон 

и сличне веб-сервисе 

• Објасни појмове електронска трговина и 
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*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Српски језик и књижевност, Енглески језик, Математика, Стручни предмети 

 

 

мреже. Рачунари-сервери и рачунари-клијенти. 

Интернет провајдери и њихове мреже. 

Технологије приступа интернету. Глобална 

мрежа (Интернет). Интернет протокол. IP шема 

адресирања. Рутер и рутирање. Организација 

домена и доменских имена. Систем доменских 

имена DNS. Формирање локалне мреже. Дељење 

ресурса локалне мреже. Навигација кроз локалну 

мрежу. Повезивање локалне мреже са глобалном 

мрежом (интернетом). 

- електронски 

тестови 

- активност на часу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

електронско банкарство 

• Објасни како функционише учење на 

даљину 

• Освести важност поштовања правних и 

етичких норми при коришћењу интернета 

• Објасни предности умрежавања 

• Наведе могуће структуре локалне мреже и 

уређаје који се користе за умрежавање 

• Користи ресурсе локалне мреже 

• Објасни у чему је разлика између рачунара-

сервера и рачунара-клијената 

• Објасни чему служи рутер и шта је 

рутирање 

• Објасни који посао обављају интернет-

провајдери 

• Наведе начине приступа интернету 

• Објасни разлику између локалне и глобалне 

мреже 

• Објасни принципе функционисања 

интернета 

• Објасни појам и сврху интернет протоколи 

• Објасни зашто постоји систем доменских 

имена  

• процени квалитет информација са којима се 

сусреће 

• препозна прихватљиво / неприхватљиво 

понашање у оквиру дигиталне комуникације; 

• пријави непримерене дигиталне садржаје 

или нежељене контакте и потражи помоћ 

• препозна знаке зависности од технологије и 

правовремено реагује 

• води рачуна о онлајн идентитету и 

приватности;  

Укупан број часова            70    
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Наставни предмет: БИОЛОГИЈА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

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. 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) 

Циљ наставе биологије је да ученици развију биолошку, општу научну и језичку писменост, да развију способности, вештине и ставове  корисне у свакодневном 

животу и раду, да развију мотивацију за учење и интересовања за биологију као науку уз примену концепта одрживог развоја, етичности и права будућих 

генерација на очувану животну средину. 

Задаци наставе биологије су да ученици: 

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

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

- стекну способност интегративног-мултидисциплинарног приступа наставним садржајима; 

- развију способности посматрања, уочавања, упоређивања и анализирања; 

- развију способност логичког, критичког мишљења, закључивања и решавања проблема; 

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

- развијају функционална знања из биологије; 

- развију способност коришћења информационих технологија; 

- развију способност проналажења, прикупљања и анализе биолошких материјала и података; 

- разумеју значај биолошке (органске) производње; 

- развију способност за рад у тиму, самовредновање, самостално презентовање резултата рада и вршњачко учење; 

- прихвате да су очување природе и заштита животне средине, поштовање и чување националне и светске културне баштине, одговорно коришћење природних 

ресурса и заштита животиња њихови приоритетни задаци; 

- развију свест о важности здравља и практикују здраве стилове живота; 

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

- формирају радне навике и одговоран однос према раду; 

- оспособе се за самостално и целоживотно учење. 

Садржај 

I ОСНОВИ ЦИТОЛОГИЈЕ 

Биологија ћелије. Хемијски састав ћелије, органска и неорганска једињења која учествују у изградњи ћелија. 

Прокариотска и еукариотска ћелија. 
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Ћелијска мембрана. Грађа ћелијске мембране. 

Једро. Грађа и улога једра. Мембрана једра и плазма једра. Хромозоми, хроматин (организација хроматина, ДНК, хистони, РНК, нехистонски протеини). Једарце. 

Ћелијске органеле. Цитоплазма. Рибозоми. Полизоми. Цитоплазматичне мембране (ендоплазматичне мреже, голџијев систем, лизозоми, специфичне грануле). 

Пластиди. Митохондрије. Центрозом. Цитоскелет. 

Разлике између ћелија једноћелијских и вишећелијских организама. Разлике између биљне и животињске ћелије. 

Циклус ћелије. Деоба ћелије: амитоза, митоза и мејоза. 

Вируси. Порекло и значај. 

ПРОКАРИОТА 

Домен бактерија (Bacteria). Опште одлике бактерија - грађа и хемијски састав бактеријске ћелије. Промет материја у бактерији. Облици и размножавање. 

Систематика. Филогенија и распрострањеност. Бактерије изазивачи болести биљака, животиња и људи. 

Раздео модрозелене бактерије (Cianobacteria). Опште одлике - грађа и размножавање. Систематика. Филогенија и распрострањеност. Значај модрозелених 

бактерија у природи. 

ЕУКАРИОТА 

II  МОРФОЛОГИЈА, СИСТЕМАТИКА И ФИЛОГЕНИЈА АЛГИ И ГЉИВА 

Задаци морфологије и систематике и њихов значај. Таксономске категорије. Методе систематике. Ботаничка номенклатура. Принципи филогенетске систематике. 

Преглед виших таксона. 

Раздео црвене алге (Rhodophyta). Опште одлике - грађа, облици и размножавање. Систематика, распрострањеност и значај црвених алги. 

Раздео зелене алге (Chlorophyta). Опште одлике - грађа, облици и размножавање. Систематика, распрострањеност и значај зелених алги у природи. 

Раздео еугленоидне алге (Euglenophyta). Опште одлике на примеру зелене еуглене. Распрострањеност и значај. 

Раздео мрке алге (Phaeophyta). Опште одлике - грађа и размножавање. Систематика, распрострањеност и значај мрких алги. 

Раздео силикатне алге (Bacillariophyta). Опште одлике - грађа ћелије и размножавање. Систематика, распрострањеност и значај дијатомеја. 

Опште одлике гљива - грађа и размножавање. Систематика. Филогенија. и распрострањеност. Значај гљива у природи и привреди. Гљиве као изазивачи болести 

култивисаних биљака, домаћих животиња и човека. 

Опште одлике лишајева (раздео Лицхенес) - компоненте лишајева, грађа и размножавање. Систематика. Филогенија и распрострањеност. Значај лишајева у 

природи и привреди. 

IV  МОРФОЛОГИЈА, СИСТЕМАТИКА И ФИЛОГЕНИЈА БИЉАКА 

Биљна ткива. Творна ткива (меристеми). Покорична, механичка, апсорпциона, фотосинтетичка и проводна ткива. Проводни снопићи. Ткива за магационирање, 

проветравање и излучивање. 

Морфологија вегетативних органа. Корен, делови, облици, анатомска грађа и метаморфозе. Изданак, кратки и дуги, пупољак. Стабло, облици, гранање, 

коегзистентност у грађи, метаморфозе, анатомска грађа (примарна и секундарна). Лист, делови, облици, обод лиске, сложени листови, нерватура, анатомска грађа, 

метаморфозе. 

Вежба: посматрање вегетативних биљних органа на свежем ботаничком материјалу. 

Раздео риниофите (Rhyniophyta). Опште одлике на примеру риније. 

Раздео маховине (Bryophyta). Опште одлике - грађа, размножавање и развиће. Систематика. Филогенија и распрострањеност. Значај маховина у природи. 

Раздео пречице (Lycopodiophyta). Фосилне пречице. Одлике на примеру астероксилона. Опште одлике рецентних пречица - грађа, размножавање и развиће. 

Систематика. Филогенија и распрострањеност. 

Раздео раставићи (Eqyisetophyta). Опште одлике - грађа и размножавање. Систематика. Филогенија, распрострањеност и значај. 

Раздео папрати (Polupodiophyta). Опште одлике - грађа (корен, стабло и лист), размножавање и развиће. Систематика. Филогенија, распрострањеност и значај. 

Раздео голосеменице (Pinophyta). Класа изумрлих семених папрати (Лyгиноптериодопсида) - одлике на лигиноптерису. 
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Класа цикаса (Cycadopsida). Одлике. Распрострањеност и значај. 

Класа гингкоа (Gingkopsida). Одлике. Распрострањеност и значај. 

Класа четинара (Pinopsida). Опште одлике - корен, стабло, лист, репродуктивни органи, опрашивање и оплођење. Семе. Циклус развића. Систематика. Филогенија 

голосеменица. Значај. 

Раздео скривеносеменице (Magnoliophyta). Репродуктивни органи: цвет (грађа, симетрија, опрашивање и оплођење), цвасти (врсте), семе и плод (врсте плодова, 

расејавање плодова и семена). 

Вежба: посматрање репродуктивних биљних органа на свежем ботаничком материјалу. 

Одлике дикотила и монокотила. Систематика. 

Класа дикотила (Magnoliopsida). Фамилије: љутића, букава, бреза, купуса, ружа, боба, помоћница, уснатица и главочика. Филогенија, распрострањеност и значај. 

Класа монокотила (Liliopsida). Фамилије: љиљана, шашева и трава. Филогенија, распрострањеност и значај. 

Начин остваривања програма 

Садржаји програма наставног предмета биологије за образовне профиле у четворогодишњим стручним школама имају општеобразовни и стручни карактер и 

треба да допринесу формирању опште културе ученика и његовом професионалном развоју. Истовремено, структура програма даје основу за боље разумевање 

садржаја стручних предмета. 

Програм је структуриран тако да су поједине области подељене на наставне теме, које представљају логичке целине. Наставне теме су рашчлањене на наставне 

јединице у оквиру којих се ближе одређују конкретни наставни садржаји. Број часова потребних за реализацију наставне теме (обрада новог градива, понављање, 

вежбање, систематизација) одређује наставник. 

За реализацију програма веома је важно добро планирање и припремање наставног процеса. Под тим се, између осталог, подразумева превасходно израда 

глобалног (годишњег) и оперативних (месечних) планова рада. 

Приликом реализације програма потребно је водити рачуна о циљевима и задацима наставе, узрасту ученика, њиховом претходно стеченом знању и корелацији 

биологије са другим наставним предметима. 

Узимајући у обзир структуру програмских садржаја биологије за ове образовне профиле, наставник може да примени широки опсег различитих облика, 

дидактичких модела, метода и средстава наставног рада. Нови садржаји, који нису пропраћени постојећим уџбеницима, могу се реализовати употребом 

адекватних текстуалних и видео материјала. 

Вежбе и други типови часова који су предвиђени, треба да се реализују превасходно применом: 

- природних наставних средстава (препарован ботанички и зоолошки материјал, микроскопски препарати, препарати у фиксативу, скелети и њихови делови, 

палеонтолошке збирке...); 

- активних наставних облика (рад у пару - кооперативни рад, рад у групи); 

- активних наставних метода (метода демонстрације, метода илустрације, метода практичних и лабораторијских радова). 

Наставник треба да реализује дидактичке моделе који у себи интегришу различите облике, методе и средства наставног рада, који су у складу са програмским 

садржајима, циљевима и задацима наставе биологије. 

Посебно је погодно за реализацију ботаничких и зоолошких програмских садржаја (систематика и филогенија организама) применити егземпларни модел наставе. 

Уколико су у питању еколошки садржаји, онда је могуће применити проблемски, програмирани модел наставе и теренску наставу или биолошку наставну 

екскурзију и различите пројектне активности. Предвиђене пројектне активности је потребно реализовати тимском наставом у школи или ван ње. 

Уколико се настава реализује у школи, најадекватнији објекат за то је кабинет. За реализацију програма биологије неопходно је да школа обезбеди минимум 

наставних средстава, што је предвиђено и регулисано Правилником о нормативу школског простора, опреме и наставних средстава.  

С обзиром на то да се ученици превасходно обучавају за професионалну делатност, потребно је када је год то могуће, наставу/школску праксу изводити у 

привредним објектима (изван школског комплекса). Уколико је у питању пољопривредна и ветеринарска струка, онда се настава може реализовати у различитим 
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објектима у области производње (пољопривредна добра, комбинати за производњу хране и сл.), објекти научног рада (научни институти, експериментална 

пољопривредна добра, експерименталне ветеринарске институције, мрестилишта...), објекти експонатног карактера (природњачки музеји, зоолошки вртови, 

ботаничке баште, национални паркови и друга заштићена природна добра). 

Приликом посете објектима у области производње, ученици треба да се што непосредније, потпуније и систематичније упознају са корелацијама које се остварују 

између људских делатности и природе. Под тим се подразумева упознавање ученика са сировинама добијеним из природе и технологијама њихове прераде. 

Такође, ученици треба на тај начин да употпуне процесе сазнавања и развоја сопствене радне културе. 

Учениково успешно савлађивање наставних садржаја зависи и од правилно одређених нивоа васпитно-образовних захтева. У том смислу, могу се дефинисати три 

широке категорије когнитивног домена (према Блумовој таксономији): ниво обавештености, ниво разумевања и ниво примене. 

На нивоу обавештености ученици треба да познају: опште карактеристике живота, вирусе, бактерије као изазиваче болести; грађу ћелије и процесе у њој, 

биологију развића, принципе генетике и еволуције и исказују одговоран однос према природи, њеној заштити и унапређивању. 

На нивоу разумевања, ученици треба детаљније да познају грађу ћелије, процесе који су везани за живот ћелије и феномене који проистичу из тих процеса, да 

исказују критички однос према проблемима загађивања, деградације и заштите животне средине, прихвате концепт одрживог развоја, етичности и права будућих 

генерација на очувану животну средину. Такође је потребно да разумеју механизме наслеђивања и еволуционих промена и да схвате значај бактерија у 

индустрији, пољопривреди, медицини, шумарству и генетичком инжењерингу. 

На нивоу примене, потребно је да ученици умеју да повежу грађу ћелије са њеном функцијом, како би разумели суштину животних феномена и да стечена знања 

из екологије, заштите, унапређивања животне средине и одрживог развоја примене у решавању проблема из ове области. 

Савремени наставни процес биологије захтева од наставника пуну ангажованост и перманентан рад на личном стручном усавршавању.  Под тим се подразумева 

похађање адекватних акредитованих семинара и праћење савремене научне и стручне биолошке и методичке литературе. 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 960 
 

Б. Изборни предмет ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ (Први разред) 

Наставни предмет: ВЕРСКА НАСТАВА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

35    

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње школе ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 6/2003, 23/2004 и 9/2005) 

ЦИЉЕВИ верске наставе, као изборног предмета, у оквиру средњошколског образовања и васпитања јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство 

традиционалних цркава и верских заједница које живе и делају на нашем животном простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот и 

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. Притом упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене, историјски дате цркве или верске заједнице треба да се 

остварује у отвореном и толерантном дијалогу, уз уважавање других религијских искустава и философских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних 

искустава и достигнућа човечанства. 

ЗАДАЦИ верске наставе су 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; 

- буди потреба и 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; 

- развија и негује 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 своје властите личности и ка 

остваривању сусрета са светом, са природом и, пре и после свега, са Богом; 

- изграђује способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског стваралаштва у науци и другим 

областима; 

- изграђује свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и 

природи. 

Православни катихизис (веронаука) 

ЦИЉ наставе православног катихизиса (веронауке) у средњем образовању и васпитању јесте да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући 

две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки (будући) живот (димензију идеалног). То значи да ученици систематски 

упознају православну веру у њеној доктинарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се излагање хришћанског виђења живота и 

постојања света обавља у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којима се настоји показати да хришћанско виђење 

(литургијско, као и подвижничко искуство Православне Цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и верско 

образовање. Све ово спроводи се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и на делатном плану, уз настојање да се доктринарне поставке спроведу 

у свим сегментима живота (однос са Богом, са светом, са другим људима и са собом). 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 961 
 

ЗАДАЦИ у настави православног катихизиса (веронауке) су да код ученика: 

- развије отвореност и однос према Богу као Другој и другачијој Личности у односу на нас, као и отвореност и однос према другом  човеку као икони Божјој, 

личности, такође, другачијој у односу на нас, те да се између ове две релације оствари узајамно зависна веза (свест о заједници); 

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

односу са природом која нас окружује и друго, као и за одговарање на питања у светлу православне хришћанске вере и искуства Цркве; 

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

областима стваралаштва (при чему се остварује комплементарност са другим наукама); 

- помогне у одговорном обликовању заједничког живота са другим, у изналажењу равнотеже између властите личности и заједнице, у остварењу сусрета са светом 

(са људима различитих култура, религија и погледа на свет, са друштвом, са природом) и са Богом; најзад, 

- изгради уверење да је свет и све што је у њему, створен за вечност, да су сви створени да буду причасници вечног живота, те да се из те перспективе код ученика 

развије способност разумевања, преиспитивања и вредновања сопственог односа према другом човеку као непоновљивом бићу и према творевини Божјој и 

изгради спремност на покајање. 

ЦИЉ наставе православног катихизиса (веронауке) у првом разреду средње школе јесте да се код ученика изгради свест о томе да је хришћанство Црква, тј. 

конкретна Литургијска заједница, као и да се скрене пажња ученицима на то да је појам личности кључни појам без кога се хришћанство не може разумети. Без 

правилног схватања појма личности, не може се појмити то да је хришћанска вера у Бога живот а, не академска доктрина, или пак идеологија. 

Садржај 

Увод 

- упознавање ученика и вероучитеља, упознавање са садржајима рада. 

Хришћанство је Црква 

- Хришћанство - Црква као Заједница (објашњење појма Црква). 

- Христос - Посредник између Бога и света (богочовечански Лик Христов у Библији и у вери Цркве). 

- Света Литургија - присутни Христос (објашњење природе Литургије и бића Цркве као литургијске заједнице). 

Појам о Богу 

- Вера и атеизам (објашњење појма вере и атеизма). 

О могућностима Богопознања 

- Проблем сазнања (основи гносеологије и знања као општење). 

- Познање Бога кроз Исуса Христа (објашњење појма богопознања као личног доживљаја Христа у Цркви, за разлику од "знања о Богу" . 

Богопознање кроз Литургијско-подвижничко искуство 

- Литургијско-подвижничко искуство вере (објашњење вере као искуства и односа, за разлику од вере као теоретског веровања). 

- Богољубље - човекољубље (објашњење љубави према Богу и према човеку као конкретног познања Бога и човека). 

- Лична заједница са Богом - основ вере у Бога (објашњење вере као плода међуличног сусрета и заједнице Бога и човека). 

- Вера - знање - живот (показати троједини карактер и антолошку саприродност вере, знања и живота). 

- Заједница са Богом - основ живота (објашњење аутентичног библијског и црквеног схватања тајне живота као слободног учешћа у животу). 

Хришћани верују у Бога који је света тројица: 

Отац, Син и Свети Дух 

- Бог као Биће заједнице (изношење библијских и других чињеница које нам говоре да се Бог открива као Света Тројица). 

- Бог као личност (упознавање ученика са суштином хришћанског учења о Богу). 

- Личност или индивидуа? (објашњење разлике у појмовима личност и индивидуа). 
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- Религија или Црква? (објашњење сличности и разлика између појма Црква и појма религија). 

Онтолошке последице вере у Бога као Свету Тројицу 

- Слобода у љубави (развијање појма слободе и љубави). 

- Истина као Личност (развијање појма истине као антолошке одреднице). 

- Црква - истински начин постојања света (истина о онтолошком јединству Цркве и света). 

Литургијско-подвижничко искуство као истинита вера људи у Бога и као живо присуство Божје у свету кроз Цркву 

- Црква - циљ света (објашњење есхатолошке визије света као Цркве која расте). 

- Подвиг - предуслов припадања Цркви (излагање основа евхаристијско-аскетског става према свету и животу). 

- Егоизам или љубав? (љубав као црквени начин постојања, егоизам као антицрквени). 

Разликовање теологије и икономије 

- Бог је независтан од света (онтолошко разликовање појмова Бога и света). 

- Свет - дело воље Божје (објашњење хришћанског појма о свету као твари - творевини). 

- Слобода Божја и слобода света (објашњење различитих квалитета слободе Божје и слободе света). 

- Бог је створио свет ни из чега са циљем да он постане учесник Божјег живота и да тако постане Царство Божје. 

- Истина света - Царство Божје (објашњење учења о есхатолошкој природи света). 

Света Литургија као икона, то јест појава будућег Царства Божјег 

- Икона и истина (објашњење есхатолошког смисла историје света и човечанства). 

Начин остваривања програма 

Катихизација (веронаука, изучавање истине вере) јесте литургијска делатност. То значи да је она заједничко дело катихете (вероучитеља) и његових ученика. 

Свака истина вере предаје се и преноси као реалност самога живота, као опис искуства, првенствено као реалност живота у Цркви и опис њеног искуства. Нема и 

не може бити апстрактних истина и аксиома. Катихеза ("веронаука") не постоји ради гомилања података и информација или у служби теоретског "знања о вери" 

него као мистагогија, увођење у праксу живота и отварање могућности да ученик и лично усвоји искуство Цркве кроз слободно учешће у њеном животу, 

првенствено у њеној Литургији. 

Наставни процес ће имати свој пуни смисао и успех заједничким учешћем катихете (вероучитеља) и његових ученика у Литургији и у свим облицима и изразима 

живота у Цркви. 

Катихета (вероучитељ) дужан је да помогне својим ученицима да превазилазе неповерење према другима и да се истовремено ослобађају претеране и нездраве 

заокупљености собом и својим стварним и привидним проблемима. Часови катихизиса (веронауке) биће, следствено, усмерени на изграђивање поверења, љубави 

и заједништва међу ученицима у одељењу и у школи, као и у односу према људима уопште. Развијање овакве животне оријентације код ученика биће праћено и 

неговањем осећања одговорности за животну средину и за природу као целину. 

Притом ученици треба да осете да остваривање јединства са другима нипошто не значи опасност по њих, понајмање пак значи укидање личне различитости и 

особености. Напротив: прихватајући једни друге и показујући узајамну љубав, млади - и сви људи - истовремено чувају, поштују и унапређују своју и туђу 

личност, односно личну самосвојност сваког појединца. 

У складу са оваквим циљем наставног процеса, при обради наставних јединица - заступљеној и овде, као и у основној школи, првенствено на динамичан начин и 

дијалошким методом - треба ставити нагласак више на доживљајно, а мање на сазнајно, више на формативно, а мање на информативно. Циљ ће бити постигнут 

ако ученик, уз несебичну и ненаметљиву помоћ свога катихете, открије и себе и друге као непоновљиву вредност, а свој животни програм дефинише као трајни 

подвиг прихватања и поштовање других, стицања поверења и љубави према њима. Притом би он спонтано препознао Цркву као простор остваривања личности и 

заједнице, а једног у Тројици Бога као извор и пуноћу тога датог и задатог животно-вредносног програма. 

Начин провере остварености исхода 
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Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први  

Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

35    

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама ("Сл. гласник СРС - Просветни гласник", бр. 

6/90 и "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ предмета је да се кроз стицање знања, овладавање вештинама, формирање ставова и система вредности допринесе оспособљавању ученика за компетентан, 

одговоран и ангажован живот у хуманом и демократски уређеном друштву утемељеном на основним људским вредностима, поштовању људских и грађанских 

права, у коме се уважава различитост, остварује солидарност и брига за друге. 

Задаци наставе грађанског васпитања су да ученици: 

- стекну знања о функционисању демократски уређеног друштва, улози грађанина, документима и институцијама које доприносе владавини права;  

- усвоје вредности на којима се заснивају људска права и демократско друштво;  

- развију спремност да делују у духу поштовања демократских вредности;  

- јачају осећање самопоштовања, личног и групног идентитета;  

- разумеју сложеност живота у мултикултуралној заједници и потребу узајамног уважавања и поштовања различитости;  

- јачају осетљивост на појаве нетолеранције, дискриминације, стереотипа и предрасуда;  

- разумеју значај сарадње и заједништва за добробит појединца и друштва, и овладају вештинама рада у групи и групног одлучивања;  

- узму учешће у животу заједнице, покрећу акције и преузимају одговорност за личне одлуке;  

- овладају вештинама успешне комуникације и примењују их у свакодневном животу;  

- разумеју природу и узроке сукоба, упознају технике конструктивног решавања сукоба и примењују их у свакодневном животу;  

- унапреде способности за прикупљање, анализу, организацију, критичку процену, примену и преношење информација из различитих извора релевантних за 

живот у демократском друштву;  

- унапреде способност исказивања сопственог става уз коришћење аргумената;  

- унапреде способности планирања личног и професионалног развоја. 

Садржај 

Увод: Међусобно упознавање, упознавање ученика са програмом и начином рада.  

1. Ја, ми и други  

Ова тематска целина обухвата питања ставова које имамо према себи другим људима и групама, личног и групних идентитета, развијања самопоштовања и 

разумевања и уважавања других.  

- Лични идентитет. Израђујући "лични грб" и међусобним поређењем, ученици јачају самопоштовање, боље се упознају и и подстичу да препознају и цене своје 

позитивне особине.  
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- Откривање и уважавање разлика. Кроз активности поређења по различитим критеријума ученицима се омогућава да упознају себе и друге, открију и прихвате 

постојеће сличности и разлике, као и да сагледају сложеност и међусобна преклапања властитих групних идентитета.  

- Групна припадност. Кроз израду и поређење "породичних стабала" или породичних албума и дискусију о различитим групама/удружењима којима ученици 

припадају ученици се уводе у проблематику личног и групног идентитета и њихових међусобних односа.  

- Стереотипи и предрасуде. На основу описа властите и туђе групе откривају се и анализирају тенденције упрошћеног опажања и фаворизовања властите групе, 

као и неоправданог негативног опажања туђих група.  

- Толеранција и дискриминација. Помоћу игре улога демонстрира се да су предрасуде и стереотипи које имамо према појединим групама људи један од узрока 

дискриминаторског понашања и да толеранција није увек позитивна.  

Задаци за вежбање: Ученици налазе примере стереотипа, предрасуда и дискриминаторског понашања у школи, уџбеничкој и другој литератури, штампи, на ТВ и 

радију и приказују их на часу.  

2. Комуникација у групи  

Ова тематска целина бави се начинима изражавања и саопштавања мишљења и комуникацијом са другима: посебно поступцима и вештинама ненасилне 

комуникације.  

- Самопоуздано реаговање. Ученицима се предочава важност заступања властитих потреба и права на јасан и неагресиван начин. У малим групама ученици 

испробавају овакав самопоуздан начин реаговања у неколико свакодневних ситуација.  

- Гласине. Кроз задатак серијске репродукције, где се једна информација ланчано преноси од једног до другог ученика, демонстрирају се начини искривљавања 

порука, тј. шумови у комуникацији и указује на важност добре комуникације за међусобно разумевање.  

- Неслушање. Радећи у паровима ученици пролазе кроз искуство лоше комуникације изазване неслушањем, сагледавају разлоге који могу стајати у основи 

неслушања, а затим говоре о примерима доброг и лошег споразумавања из властитог искуства.  

- Активно слушање. Ученици се упознају са различитим техникама активног слушања као начинима на који се може побољшати узајамна комуникација и те 

технике испробавају у краћим симулацијама.  

- Неоптужујуће поруке. Ученицима се демонстрирају ефекти оптужујућих и неоптужујућих порука и важност заступања властитих потреба и права на јасан и 

неагресиван начин а затим се модел неоптужујућих порука увежбава кроз примену на ситуације из властитог живота.  

- Изражавање мишљења. Настављајући започет дијалог супротстављених мишљења на примерима ситуација из породичног и школског живота, ученици стичу 

знања о праву на слободно изражавање мишљења и вежбају да своје мишљење образложе.  

- Вођење дебате и дијалога. Пошто се контрастирају карактеристике дијалога и дебате као различитих комуникацијских образаца, ученици се упознају са 

уобичајеном процедуром припремања за дебату и изводе дебату на неку тему везану за комуникацију у њиховом искуству.  

3. Односи у групи/заједници  

Ова тематска целина бави се проблематиком два основна типа односа у људским групама и заједницама: сарадњом и сукобима, односно развијањем способности, 

вештина и изграђивањем сазнања и ставова који воде остваривању солидарности, заједништва, разумевања, сарадње и мира међу појединцима, групама и 

заједницама људи, са једне стране и смањењу насиља, избегавању и ненасилном решавању сукоба и неспоразума међу људима, са друге стране.  

Сарадња и заједништво  

- Сарадња. На примерима групног цртања и анализе оног што воле да раде, ученици увиђају личне и друштвене разлоге за сарадњу и заједништво и разматрају 

претпоставке за остваривање сарадње.  

- Групни рад. На задатим примерима и на основу искуства у раду на претходним часовима, ученици се упознају са одликама тимског рада и анализирају улоге које 

су имали у групном раду.  

- Групно одлучивање. Ученици се упознају са различитим начинима доношења одлука у групи и анализирају њихове предности и недостатке  

- Учешће младих: "Лествица партиципације". Ученици се упознају са различитим могућим степенима учешћа деце у акцијама или активностима (од "квази 

учешћа" до дечјег самосталног избора и извођења акција), анализирају факторе од којих зависи могући степен активне партиципације и значај који она има за 
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развој личности и остваривање права.  

- Радити заједно. На примеру симулације једне школске ситуације ученици се вежбају у сарадничком понашању, толеранцији и преузимању одговорности.  

Решавање сукоба  

- Динамика и исходи сукоба. Вежба у којој ученици пролазе кроз искуство конфликта треба да послужи као подлога за разговор о улози претпоставки и очекивању 

у ситуацији сукоба, динамици конфликта и његовим могућим исходима.  

- Стилови поступања у конфликтима И II. Пошто добију краћи опис узрасно прилагођене ситуације конфликта, ученици у малим групама разматрају могуће 

поступке страна у конфликту и дискутују од чега зависи како ће се поступати у конфликту.  

- Сагледавање проблема из различитих углова. Ученицима се предочавају примери различитих конфликтних ситуација, а њихов задатак је да кроз заузимање 

позиције сваке од страна у конфликту и замишљање њихових потреба сагледају како изгледа конфликт посматран из различитих перспектива.  

- Налажење решења. Анализирајући конфликте предочене у причама ученици се вежбају у налажењу интегративних решења, у којима нема победника и 

поражених већ све стране у конфликту успевају да задовоље своје потребе.  

- Постизање договора. Кроз симулацију конфликта између две групе од ученика се тражи да путем преговарања постигну договор користећи претходно стечена 

знања и вештине.  

- Извини. Кроз читање прича и играње улога ученици се уче да се пружањем и прихватањем извињења може избећи да неспоразуми прерасту у сукобе.  

- Посредовање. Ученици се упознају са основним идејама, сврхом и поступком посредовања у сукобима и неспоразумима и испробавају стечена знања у једној 

ситуацији симулиране свађе међу друговим.  

Насиље и мир:  

- Насиље у нашој околини. Кроз разговор и анализу и разврставање прикупљених примера (из штампе, ТВ емисија, филмова) ученици уочавају различите врсте 

насиља (како оне видљиве тако и прикривене), стичу свест да насиље постоји у свим сферама друштва и да у свести већине постоје стереотипи о томе ко су 

насилници.  

- Вршњачко насиље I  II. Кроз анализу различитих ситуација ученици развијају осетљивост за препознавање насиља међу вршњацима, осећање личне 

одговорности и спремност на пружање помоћи жртви насиља..  

- Насиље у школи. Кроз анализу типичних случајева из свакодневног живота у школи (вербална агресија ученика, омаловажавање ученика...) ученици се доводе 

до сазнања да они могу да буду: и жртве насиља и насилници али и борци против насиља у школи.  

- Постизање мира I  II. На основу анализе мишљења научника о насиљу и људској природи ("Севиљска изјава"), мисли о миру мислилаца из различитих култура и 

приказе ликова неких од досадашњих добитника Нобелове награде за мир, ученици продубљују своје разумевање мира и претпоставки за очување и постизање 

мира.  

Завршни час: Шта носим са собом. Разговор о искуствима и евалуација наставе целог предмета: ученици сами процењују која до сада стечена знања и вештине 

сматрају корисним и употребљивим ван учионице. 

Начин остваривања програма 

Програм грађанског васпитања је тако конципиран да су његов циљ и задаци широко постављени у сфери когнитивног (знање, разумевање, опште когнитивне 

вештине и способности), психо-социјалног (ставови, вредности, социјалне вештине и способности) и конативног (активно и одговорно делање) развоја ученика. 

То је могуће остварити ако се садржај програма третира на интегрисан начин, сталним међусобним повезивањем, умрежавањем појмова и појава. Формирање 

ставова и вредности, као и овладавање вештинама, захтева дужи временски период, више прилика за активности ученика које воде разумевању сложених 

феномена и практиковању наученог, а резултат је кумулативног дејства свих активности које се дешавају на часовима грађанског васпитања.  

Уз садржај програма није наведен препоручени број часова по темама и наставници имају слободу у планирању којим редоследом ће поједине садржаје 

обрађивати, на који начин ће то радити, којом динамиком, али увек настојећи да их међусобно повезују и да то води ка остварењу дефинисаних задатака предмета.  

Оствареност задатака у великој мери зависи од начина на који се садржај обрађује и зато је важно посветити пажњу одабиру одговарајућих метода и техника рада 
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са ученицима. Дискусије, дебате, пројекти, есеји, реаговање на одређене теме, радионице, демонстрације, симулације, играње улога, вртлог идеја, припрема 

речника, анализа медијских информација, истраживање и анализа добијених резултата, студије случаја, промоције, организовање кампање, покретање акција су 

само неке од активности које су погодне у реализацији овог програма. При примени сложенијих активности (по организацији или трајању) постигнути резултати 

нису најважнији, односно прати се и вреднује како је текла организација, сарадња ученика, поштовање процедура, уочавање тешкоћа, идентификација могућих 

помагача, овладавање вештином представљања постигнутог, размена искуства између група и друго. На тај начин нема неуспешних и свака активност доприноси 

остварењу задатака.  

Посебну пажњу у предмету грађанско васпитање имају продукти ученичких активности који могу бити различите врсте као што су постери, аудио-визуелни 

записи, презентације, прикази резултата истраживања и друго. Они се могу користи при интеграцији или рекапитулацији пређених садржаја, процени 

напредовања ученика као и самопроцени наставника колико успешно ради. Продукти се могу користити и ван групе, на пример на изложби у холу школе, у 

школским новинама, сајту школе, у раду ученичког парламента, у локалној заједници или локалним медијима.  

Како реализација програма треба да се одвија у складу са принципима активне, проблемске и истраживачке наставе са сталним рефлексијама на одговарајуће 

појаве из друштвеног контекста прошлости и још више садашњости посебан захтев за наставнике представља потреба за припремом стално нових, актуелних 

материјала који најбоље одговарају садржају, циљевима и задацима предмета. Они се могу наћи у различитим изворима информација, с тим да треба оспособити и 

охрабривати ученике да и сами проналазе материјале који су погодни за обраду на часовима. Одговарајући филмови (изабрани делови) посебно су погодни за 

предмет грађанско васпитање јер подстицајно делују на ученике да искажу мисли, осећања и ставове. Интернет и различите социјалне мреже такође треба 

укључити у наставу грађанског васпитања јер су то облици комуникације који су блиски младима и на којима се могу препознати и анализирати многи проблеми 

живота у савременом свету.  

Због специфичног статуса предмета, односно могућности да га ученици нису континуирано похађали, или га уопште нису похађали у претходним разредима, за 

очекивати је да у свакој групи постоје ученици са различитим искуством у области грађанског васпитања. Уводни часови су прилика да се направи размена и 

сагледају знања, ставови, вредности и вештине које поседују ученици у вези са садржајем који ће бити обрађиван. То је полазна основа за планирање реализације 

наставе за сваку конкретну групу. Овај проблем не би требало третирати као препреку за реализацију програма јер наставници могу идентификовати ученике у 

групи који се издвајају својим компетенцијама, припремити за њих посебне захтеве као и укључити их у наставни процес на различите начине, а посебно кроз 

вршњачко подучавање.  

У реализацији овог програма наставници пружају информације, осмишљавају, организују и усмеравају ученичке активности, креирају атмосферу у којој се 

настава одвија, дају повратну информацију, процењују напредовање ученика и оцењују их. Наставници у свом раду могу користити постојеће приручнике 

грађанског васпитања за средње школе, друге приручнике релевантне за образовање за демократију и грађанско друштво као и специјализоване сајтове на којима 

се могу наћи одговарајући текстови, примери, идеје за активности.  

Активности на часу треба да се одвијају у атмосфери где доминира поверење, поштовање различитости, међусобно уважавање, конструктивна комуникација, 

демократске процедуре. Наставник је главни креатор климе на часу и треба да буде свестан да се и на тај начин доприноси остварењу циља предмета.  

За подстицање ученичких активности изузетно су важна питања која им се постављају. Она би требало да буду унапред припремљена, са свешћу шта се њима 

жели постићи у односу на задатке предмета, јасна, захтевна али не и сувише компликована, по тежини различита да би подстакла учешће већег броја ученика.  

Питања добијају пун смисао уколико су праћена одговарајућом повратном информацијом од стране наставника, као и других ученика. Повратна информација 

може бити и ново питање, парафразирање или похвала. Она доприноси остварењу многих задатака, подстицању самопоуздања, учешћа у раду групе и мотивације 

за предмет.  

Садржај грађанског васпитања има природну везу са садржајима других наставних предмета и ученицима треба указивати на ту везу, и по могућности, 

организовати тематске часове са наставницима сродних предмета. 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика започиње иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази и у односу на шта ће се процењивати његов даљи ток 
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напредовања. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са 

Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању исхода предмета, као и напредак 

других ученика у групи уз одговарајућу аргументацију.  
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В. Обавезни стручни предмети ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ (Први разред) 

Наставни предмет: ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први  

Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

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. 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) 

Циљ учења латинског језика је овладавање стручном терминологијом и превођење реченица у оба смера. 

Задаци наставе предмета су: 

- стицање основних граматичких, првенствено морфолошких, знања како би могли да правилно прочитају и уз помоћ речника, преведу једноставније латинске 

реченице, стручне термине и скраћенице; 

- овладавање одређеним фондом интернационалних речи, пореклом из класичних језика, значајним за даље образовање и школовање, те за утврђивање знања 

српског и страног језика; 

- допуне већ стечених знања о античкој култури. 

Садржај 

УВОД 

Латински језик и његова распрострањеност. Абецеда. Изговор. Нагласак. Врсте речи и њихова промена. Категорије номиналне и вербалне промене (3). 

ИМЕНА 

1. или а-деклинација именица и придева. (3) 

2. или О-деклинација именица и придева. (6) 

3. деклинација именица и придева консонантских и вокалске основе. (12) 

4. или у-деклинација. (2) 

5. или Е-деклинација. (2) 

Најважнији изузеци у деклинацији. (3) 

Компарација придева. Описна и суплетивна компарација. (5) 

Заменице: личне, присвојне, повратне, показне, односне, упитне. (7) 

Бројеви: основни, редни. (3) 

ГЛАГОЛИ 

Индикатив презента актива и пасива глагола свих коњугација и глагола треће коњугације на - ио. Индикатив презента глагола ессе. (8) 

Значење и употреба начина. Коњуктив презента актива и пасива глагола свих коњугација и глагола треће коњугације на - ио. 

Коњуктив презента глагола ессе. (3) Императив презента актива глагола свих коњугација и глагола треће коњугације на - ио. Императив презента глагола ессе. (3) 
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Депонентни и семидепонентни глаголи. Партицип перфекта пасива. (3) 

Глаголска имена: партицип презента актива. (2) 

НЕПРОМЕНЉИВЕ ВРСТЕ РЕЧИ 

Прилози (творба и компарација). (1) 

Писмени задаци: У сваком полугодишту по један писмени задатак. (4) 

Начин остваривања програма 

Будући да ученици немају готово никаквих предзнања о латинском језику, наставу треба планирати тако да се надовеже на претходна; ма како мала знања о 

античком свету. Концепција програма и обим градива омогућавају ученицима да усвоје основна граматичка знања и одређени фонд речи, да науче да самостално 

распознају врсте речи, анализирају и преведу једноставније реченице. У том смислу треба утврђивати и проширивати знања српског језика и упоређивати, пре 

свега, категорије номиналне (падеж, род, број) и вербалне (лице, време, начин, стање) промене. С обзиром да се и код нас стручна и научна терминологија, у 

највећој мери, фундира на класичним језицима, настава мора обухватити и известан број речи од значаја за опште образовање. 

Предложена граматичка грађа обухвата морфологију именица, укључујући и грчку промену именица, затим придева, заменица и бројева, и за струку најважније 

глаголске облике: индикатив и коњуктив презента актива и пасива глагола свих коњугација, индикатив и коњуктив презента глагола ессе; императив презента 

актива глагола свих коњугација и глагола ессе; партицип перфекта пасива информативно уз депонентне и семидепонентне глаголе; партицип презента. Овакав 

избор наставних садржаја неопходан је за остваривање циља и задатака, с обзиром да је предмет за ученике сасвим нов, па се у структурирању садржаја мора ићи 

од једноставних појмова (врста речи, абецеда, изговор...) ка сложенијој грађи, имајући у виду да је најважније да ученици овладају терминологијом струке. Осим 

неопходног повезивања латинског језика са српским, треба користити и знања ученика из страних језика и указивати на сличности и разлике. 

Веома је важно да ученици науче да користе уџбеник и речнике, као и приручну литературу; да науче да разликују променљиве речи од непроменљивих, и у вези с 

тим, схвате значај генитива за деклинације и инфинитива за коњугације, да одреде основу речи и да их правилно наводе. Истаћи, такође, слагање придева с 

именицом у падежу, роду и броју. Код глагола указати на разлику између времена, начина и стања. У погледу синтаксе указати на главне делове реченице 

(предикат, субјекат, објекат), те да у анализи увек треба поћи од предиката. 

Утврђивање градива треба обављати усмено, анализом реченица, превођењем са латинског на српски и обрнуто, и писмено, вежбама допуњавања, 

трансформисања итд. 

Садржај писмених задатака (школских) обухвата превођење реченица у оба смера; контролни задаци у облику теста могу служити као припрема за писмени 

задатак. 

Учење сентенција, стручних термина и сл. чини саставни део наставе овог предмета. 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 971 
 

 

Наставни предмет: ПЕДОЛОГИЈА  

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први  

Образовни профил: Техничар хортикултуре  

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

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. 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др. правилници, 6/2012 – др. правилници, 

5/2013, 11/2013 , 14/2013 и 9/2018-др.правилници) 

Циљ наставе педологије је да ученицима пружи основна знања из педологије, односно да ученици упознају процесе који се обављају у земљишту. 

Задаци наставе предмета су: 

- 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 

Садржај 

УВОД У ПРЕДМЕТ И ЗАДАТАК ПЕДОЛОГИЈЕ (1) 

Значај педологије у пољопривредној производњи. 

ГЕОЛОГИЈА (11) 

Појам геологије. Подела геологије, минерологије и особине минерала. Грађа минерала. Физичка својства минерала. 

Силикати: амфиболи и пироксени. Олифин, лискуни, серпентин, каолинит, ортокласи и плагиокласи. 

Оксиди: кварц, опал, магнетит, хематит, лимонит. 

Карбонати: калцит, арогонт, доломит. 

Петрографија: састав земљине коре, појам магме и литосфере. Начин појављивања магматских стена. Физичке особине магматских стена. Магматске стене: групе 

гранита, групе гранодиорита, групе сијенита, групе диорита, андезит, базалт. 

Седиментне стене. Постанак седимената. Конгломерати и брече. Органогени седименти. Хемијски седименти. 

Метаморфне стене. Постанак метаморфних стена. Кристаласти шкриљци. 

Распадање минерала и стена: фактори распадања. Продукти распадања, физичко-хемијски процеси распадања. 

Тектонска геологија. Одређивање положаја слојева. Тектонски поремећаји. 

Хидрогеологија. Састав воде у земљиној кори. Видови воде у стенама. Подземне воде. 

ПЕДОЛОГИЈА ГЕНЕЗА ЗЕМЉИШТА (1) 

Чиниоци образовања земљишта - клима, геолошки супстрат, рељеф, живи организми, човек и време. 
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ПРОСЕЦИ ОБРАЗОВАЊА ЗЕМЉИШТА (3) 

Основне групе педогенетских процеса. Синтеза и разлагање органских материја. Распадање и образовање нових минерала и миграција састојака земљишта. 

Основни педогенетски процеси. 

ХЕМИЈСКИ САСТАВ ЗЕМЉИШТА (6) 

Садржај најважнијих елемената у разним земљиштима. Услови нагомилавања и испирања у земљишту. 

а) Минеролошки састав земљишта. Основне групе минерала и њихов однос у разним земљиштима. Најважније особине глине и њен значај у биљној производњи. 

б) Органске материје у земљи. Значај органских материја. Хумус, форме хумуса и улога у земљишту. Подела земљишта према садржају хумуса. 

ХЕМИЈСКЕ ОСОБИНЕ ЗЕМЉИШТА (8) 

Сорптивна способност земљишта, земљишни колоиди. Облици сорпције материје у земљишту. Засићеност земљишта асорбованим базама. Земљишни раствор: 

састав земљишног раствора, земљишни раствор као чинилац плодности земљишта. Киселост и алкалност земљишта: облици киселости земљишта и утицај 

киселости на успевање биљка. Пуферна способност земљишта, значај пуфера у земљишту. 

МОРФОЛОГИЈА ЗЕМЉИШТА (2) 

Спољна и унутрашња морфологија земљишта. Генетички хоризонти земљишта. Умеци у земљишту. Обележавање земљишних хоризоната.  

ОСНОВНЕ ФИЗИЧКЕ ОСОБИНЕ (8) 

Боја земљишта, чиниоци који утичу на боју земљишта. Дубина земљишта, класификација земљишта по дубини. Механички састав земљишта, значај механичког 

састава, подела земљишта по механичком саставу, утицај механичког састава на физичке, водно-физичке особине и плодност земљишта. Структура земљишта: 

чиниоци образовања структурних агрегата, образовање и разарање структурних агрегата земљишта, класификација структурних агрегата земљишта и структура 

земљишта. Структура као чинилац плодности земљишта и начин и поправљање структуре. Значај структуре при обради земљишта. Специфична тежина 

земљишта. Запреминска тежина земљишта. Порозност земљишта. 

ВОДНО-ФИЗИЧКЕ ОСОБИНЕ ЗЕМЉИШТА (2) 

Значај и улога воде у земљишту. Форме воде у земљишту. Влажност земљишта. Водни режим земљишта и успевање биљака. Водни режим и обрада земљишта. 

ФИЗИЧКО-МЕХАНИЧКЕ ОСОБИНЕ ЗЕМЉИШТА (2) 

Форме конзистенције земљишта. Бубрење земљишта. Скупљање земљишта. Пластичност и лепљивост земљишта. Везаност и тврдоћа земљишта. Отпор земљишта 

при обради. Поправљање физичко-механичких особина земљишта. 

ВАЗДУШНЕ ОСОБИНЕ ЗЕМЉИШТА (2) 

Значај и улога ваздуха у земљишту. Улога кисеоника и угљен-диоксида у земљишту. Ваздушни режим земљишта. 

ТОПЛОТНЕ ОСОБИНЕ ЗЕМЉИШТА (2) 

Топлотни капацитет и спровођење топлоте. Топлотни режим земљишта и његово регулисање. 

ПЛОДНОСТ ЗЕМЉИШТА (2) 

Дефиниција плодности земљишта. Чиниоци и врсте плодности земљишта. Начин и утврђивање степена плодности земљишта и мере за поправљање плодности 

земљишта. 

СИСТЕМАТИКА ЗЕМЉИШТА (20) 

КЛАСИФИКАЦИЈА ЗЕМЉИШТА 

Задаци класификације земљишта. Основне класификационе јединице земљишта. 

Класификација земљишта Србије. 

Генетички млада и преталожена земља. Силикатни сирозем. Карбонатни сирозем. Силикатно-карбонатни сирозем. Рецентни алувијални наноси. Делувијална 

земљишта. Пескови. 

Ксерогене црнице, са профилом А-C типа Чернозем. Рендезина. Црнице на кречњацима и доломите. Хумусно-силикатно земљиште. 

Руда шумска земљишта. Гајњача. Рудо земљиште у једром кречњаку. Кисела руда шумска земљишта. 
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Кисела земљишта, са профилом А-B-C типа. Подзол. Илимеризовано (лесивирано) земљиште. Псеудологлеј или површински логлејано земљиште. 

Хцдрогена земљишта. Смоница. Црница. Ливадско земљиште. 

Засољена земљишта. Солончак. Солонец. Солођ. 

Антропогена земљишта. 

Начин остваривања програма 

Педологија као научна дисциплина је наставак предмета хемија и биологија, који се изучавају у основној школи. 

Програм овог предмета састоји се од више тематских целина, које обједињују већи број наставних тема: Састав земљишта, Својство земљишта, Образовање 

земљишта и Класификација земљишта. 

Овај редослед у изучавању основа из педологије полази од појединачног ка општем, од простијег ка сложенијем. 

Састав земљишта обухвата, најпре, елементарни састав земљишта. Сврха овог је да се уоче различитости у садржајима појединих елемената, где би ваљало 

упоређивати табеле елементарног састава земљине коре и земљишта. Истовремено, ученици из агрохемије изучавају елементарни састав биљне супстанце, па је 

потребно да од самог почетка уочавају разлике између садржаја појединих елемената у земљиштима и захтева биљака. Након прегледа елементарног састава, 

долази се до закључка који минерали чине главну масу земљине коре, односно земљишта. При обради минерала, нарочито силиката, мора се поћи од основних 

хемијских својстава силицијума и алуминијума. То омогућује разумевање и лакше усвајање ове, заиста сложене, материје за ученике. При обради силиката 

инсистирати на начинима распадања, па је нужно обрадити хидролизу. У обради поћи од основног, од неке једноставније соли, а затим прећи на алумосиликате, 

сведене на упрошћене шеме. Тиме ће се лакше разумети минерали глине, као и међузависност земљиште - услови образовања. 

У делу органске материје земљишта - микроорганизми, поћи од основних појмова, јер су у овој материји стечена минимална знања. Код састава и облика хумуса 

инсистирати на повезаности и међузависности: клима, вегетација, састав и облик хумуса. 

Током обраде механичког састава пажњу усмерити на колоиде, јер је ова материја и најсложенија. Осим тога, то је и једини део програма који даје елементарне 

појмове из колоидне хемије. 

У оквиру физичких својстава више времена посветити обради структуре, наглашавајући зависност осталих физичких својстава од структуре. При обради 

апсорптивне способности - апсорпције катјона обрадити, на примерима, употребе минералних ђубрива, како би се помогло разумевању примене минералних 

ђубрива из програма агрохемије. 

При обради педогенетских услова обухватити основне петрографске појмове. При томе повезивати знања стечена о минералима, како би се синтезом појмова 

дошло до сазнања о могућем распадању стена и продуктима тог распадања. Самим тим, стекла би се оцена о квалитету стене и земљишта која се на њој образује. 

Посебна одлика овакве концепције наставе педологије садржи се у могућности прилагођавања обима наставних садржаја у оквиру програма, односно фонду 

расположивих часова. 

Приликом избора наставних садржаја узете су у обзир све специфичности плана, као и примена ове науке у стварању основе за разумевање даљих дисциплина 

предмета - биљна производња. 

Структурирање елемената садржаја у наставном програму извршено је тако да између одређених целина постоји природна и логичка повезаност, као и поступност 

у истицању, односно усвајању одређених наставних целина. Из овакве концепције програма и његове структуре следи да се у настави педологије и инсистира на 

потпуном схватању супстрата земљишта и могућности које пружају све разноврсности - не само процеси већ и продукти у њему. 

Као резултат тога морају се упознати и широке могућности које настају у коришћењу земљишта у специфичним условима климе и земљишта. Због свега овога, 

методе рада се морају прилагодити условима и комбиновати тако да наставни процес буде прожет и методом индукције и методама дедукције. Примена 

комбинованих метода овде је више него нужна, јер се наставни процеси изводе не само у учионици већ и у лабораторији на терену и др. Логично је да ће у 

оваквим условима комбиновања преовладати она метода која је везана за наставни процес датих услова. Једино такво методско тумачење програма може у 

настави педологије да обезбеди гаранцију за потпуно усвајање садржаја наставе овог предмета. 

Присуство одређене законитости из природе - стално мењање земљишног супстрата и његово прелажење из једног облика у други - пружа могућност за идејне и 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 974 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

васпитне аспекте у настави овог предмета. У оквиру овог предмета може се истаћи чињеница да се радом човека углавном мења природа и прилагођава његовим 

потребама (антропогена земљишта), што је, са своје стране, важна васпитна компонента у садржају програма педологије. 

Педологија као предмет, а самим тим и програм, у корелативном су односу са хемијом, биологијом и агрохемијом као и стручним предметима у наредним 

разредима, који заснивају своју производњу на квалитетима и својствима земљишта. Постоји корелација између педологије и наставе механизације, полазећи од 

тога да се савремена технологија појединих биљних култура не може замислити без механизације, с једне стране, а с друге стране, механизација, односно њени 

производни ефекти, веома су зависни од квалитета и својстава земљишта. 

Посматрајући дате наставне целине у садржајима програма овог предмета, запажа се, сасвим јасно, да се њихова реализација мора изводити на различите начине 

(показивање, огледи, теренске вежбе, лабораторијске вежбе и предавања у учионици). Све ово говори да је неопходна координација различитих облика наставног 

процеса у настави овог предмета, јер само тако ученици могу да овладају знањем и умењем које ће моћи да примене у савременој пракси. 

Полазећи од таквог комплексног и координираног рада наставника и ученика у излагању и савладавању наставног градива педологије, а имајући, при томе, у виду 

све специфичности биљне производње, може се претпоставити да ће програм, односно градиво педологије бити приступачно и савладано. 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: АГРОХЕМИЈА СА ФИЗИОЛОГИЈОМ БИЉА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

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. 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др. правилници, 6/2012 – др. правилници, 

5/2013, 11/2013 , 14/2013 и 9/2018-др.правилници) 

Циљ наставе предмета је да ученици усвоје 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.  

Задаци наставе предмета су: 

- 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 минералних ђубрива; 

- примењивање стечених знања као основе за боље савлађивање градива из ратарства, воћарства, виноградарства, повртарства. 

Садржај 

УВОД У ПРЕДМЕТ (1) 

Појам, задаци и подела агрохемије, историјат развоја и значај агрохемије за биљну производњу. 

ИСХРАНА БИЉАКА 

ХЕМИЈСКИ САСТАВ БИЉАКА (4) 

Значај воде за биљке и облици воде у биљци, органске материје, угљени хидрати, беланчевине, масти и уља, ферменти, биљни хормони, лигнин, пектинске 

материје. 

НАЧИН И ИСХРАНА БИЉАКА (9) 

Хетеротрофни начин исхране биљака, грађа и хемијски састав семена, дужина живота семена, мировање семена, фактори који утичу на клијање семена. 

Аутотрофни начин исхране биљака - фотосинтеза, специфичност фотосинтезе у живом свету, значај кружења елемената за фотосинтезу, фотосинтетички апарат, 

хлоропласти и пигменти хлорофила, хлорофил, хемијски састав и улога хлорофила у процесу фотосинтезе, фактори који утичу на образовање и садржај 

хлорофила, каротиноиди, количински однос између биљних пигмената, механизам и хемизам фотосинтезе, усвајање кисеоника у процесу фотосинтезе, извори 

угљеника за биљке, путеви продирања угљен-диоксида у унутрашњост листа, фактори који утичу на интензитет фотосинтезе. 

СНАБДЕВАЊЕ БИЉАКА ВОДОМ (3) 

Извори воде за биљке, фактори који утичу на усвајање воде, усвајање воде преко листа, кретање воде кроз биљку, одавање воде, гутација, сужење, транспирација, 

фактори који утичу на транспирацију, утицај недостатака воде на развиће биљака, привремено и трајно увенуће, утицај вишка воде на развитак биљака. 

МИНЕРАЛНА ИСХРАНА БИЉАКА (3) 
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Органи помоћу којих се врши усвајање минералних материја, значај корена у усвајању јона, значај листа у усвајању јона, хранљивији раствори, механизам у 

усвајању јона, теорија усвајања јона на бази физичко-хемијских законитости, фактори који утичу на усвајање и садржај хранљивих елемената. 

БИОГЕНИ ЕЛЕМЕНТИ (6) 

Значај биогених елемената за биљке, облици биогених елемената у земљишту и биљци, знаци недостатка и вишка биогених елемената. 

МИКРОЕЛЕМЕНТИ (4) 

Значај микроелемената за биљке, облици микроелемената у земљишту и биљци, знаци недостатка микроелемената, асимилација корисних елемената: значај 

корисних елемената за биљке, облици корисних елемената у земљишту и биљци. 

ДИСАЊЕ БИЉАКА (3) 

Показатељи дисања, коефицијент дисања, интензитет дисања, значај оксидационих реакција у процесу дисања, фактори који утичу на интензитет дисања. 

РАСТЕЊЕ И РАЗВИЋЕ БИЉАКА (3) 

Фактори који утичу на раст и развиће биљака, сетву, садњу, расађивање, ниске и високе температуре, обрада земљишта, хербициди, средства за заштиту биља. 

ФИЗИОЛОГИЈА ОТПОРНОСТИ БИЉАКА (2) 

Отпорности биљака према ниским температурама, отпорности биљака према високим температурама, отпорности биљака према суши, отпорности биљака према 

солима, отпорности биљака према реакцији средине. 

ЂУБРИВА, ДЕФИНИЦИЈА, ЗНАЧАЈ И ПОДЕЛА ЂУБРИВА 

ОРГАНСКА ЂУБРИВА (4) 

Стајско ђубриво, производња, врсте, употреба и дејство стајњака, осока, компост, зеленишно ђубриво. 

МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА (6) 

Особине и подела минералних ђубрива: 

- азотна ђубрива, нитратна: чилска шалитра, синтетичка шалитра и норвешка шалитра, особине, производња и начин употребе. Амонијачна ђубрива: амонијум-

сулфат и амонијум-нитрат, нитро-цинкал. Амидна ђубрива: калцијум-цијанамид, карбамид. Добијање, особине, употреба, утицај на земљиште и биљке; 

- фосфорна ђубрива: суперфосфат, концентровани суперфосфат, преципитат, фосфоритно брашно, Томасово брашно, термо-фосфат. Добијање, састав, употреба, 

дејство на земљиште и биљке; 

- калијумова ђубрива: сировине калијумове соли, састав особине и употреба концентроване калијумове соли: 30 до 40% калијумова со, калијум-хлорид, калијум-

сулфат. Добијање, састав, особине, дејство на земљиште и биљке; 

- калцијумова ђубрива: кречњак, сатурациони муљ, живи креч, гашени креч, гипс, лес, лапорац. Особине дејство употреба, утицај на земљиште и биљке, 

калцификација земљишта, гипсирање земљишта; 

- ђубрива која садрже микроелементе: бор, бакар, молибден, цинк, манган, кобалт. Врсте, садржај хранљивих елемената, дејство на земљиште и биљке, употреба; 

- мешана ђубрива: двојна ђубрива, амонијачни суперфосфат, амонизовани суперфосфат, амофос. Тројна ђубрива: амофоска, нитрофоска, КАС. Добре и лоше 

стране употребе мешаних ђубрива. 

ФОЛИЈАРНО ЂУБРЕЊЕ (1) 

Време, средства и начин фолијарног начина ђубрења. 

БАКТЕРИЈАЛНА ЂУБРИВА (1) 

Начин производње, употреба, дејство, количине. 

УТВРЂИВАЊЕ ПОТРЕБА ЗА ЂУБРЕЊЕМ ЗЕМЉИШТА (2) 

Пољски огледи, вегетациони огледи (огледи у судовима), хемијска анализа земљишта, анализа биљака, визуелна дијагностика. Израчунавање потребних количина 

азота, фосфора, калијума и осталих елемената. 

НАЧИНИ ЂУБРЕЊА ЗЕМЉИШТА (2) 

Услови који утичу на начин употребе ђубрива, време и начин употребе, ђубрење омашке, ђубрење у редове и траке, ђубрење у облику раствора, ђубрење на дно 
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бразде. 

ВЕЖБЕ (16) 

- Одређивање количине воде и суве супстанције у биљци. 

- Одређивање органских материја у сувој супстанцији. 

- Одређивање биљног пепела у сувој супстанцији. 

- Извођење пигмената из листа. 

- Одређивање асимилационе површине листа. 

- Испитивање клијавости семена. 

- Одређивање слободне воде у биљци. 

- Узимање просечног узорка за хемијску анализу, 

- Припремање просечног узорка за анализу. 

- Одређивање процента влаге у минералним ђубривима. 

- Одређивање процента азота у минералним ђубривима. 

- Одређивање процента фосфора и калијума у минералним ђубривима. 

- Израчунавање количине азота за ђубрење земљишта на основу хемијских анализа. 

- Израчунавање количине фосфора за ђубрење земљишта, на основу анализе земљишта. 

- Израчунавање количине калијума за ђубрење земљишта на основу анализе земљишта. 

- Одређивање укупне или хидроличне киселости земљишта. 

Начин остваривања програма 

Задатак програма агрохемије са физиологијом биља јесте изучавање исхране биљака, односно проучавање ђубрива којим надокнађујемо утрошене количине 

хранљивих материја из земљишта, одржавамо и поправљамо физичка својства земљишта. Захваљујући ђубривима постижемо веће приносе пољопривредних 

производа и бољи квалитет. Рационалним коришћењем земљишта, уз правилно ђубрење и примену осталих агротехничких мера, стварају се повољни услови за 

раст и развој свих пољопривредних култура. Агрохемија и педологија и служе као основне науке на којима почива пољопривредна производња. 

Наставни програм из овог предмета надовезује се на програм хемије и због тога садржаје ових предмета треба ускладити. 

Полазна замисао концепције наставе и програма агрохемије са физиологијом биља садржи се у захтеву да настава овог предмета мора да пружи целовит преглед 

обе научне дисциплине и да оствари савремену слику, пре свега, као науке која чини основ пољопривредне производње. Осавремењавање наставе агрохемије са 

физиологијом биља остварује се уношењем савремених достигнућа из ових области у садржаје програма и њиховим укључивањем у наставни процес. 

Предност концепције наставног програма агрохемије са физиологијом биља, заснованог на основним принципима и законима агрохемије и физиологије биља, 

огледа се у њеној могућности бољег истицања логичке структуре, што доприноси лакшем сагледавању ових дисциплина у целини, сигурнијем повезивању разних 

појмова и усвајању основних садржаја. Посебна одлика овакве концепције наставе овог предмета садржи се у могућности прилагођавања обима наставних 

садржаја фонду расположивих часова (наставном плану), без ризика да се при редукцији наставних садржаја одбаци оно што је битно и најзначајније. 

Основне конценције наставног програма овог предмета састоје се у томе да се кроз савремене методе изуче најважније карактеристике биљака, закони исхране 

биљака и својства најважнијих органских и минералних ђубрива, како бисмо познавајући особине земљишта из педологије, могли примењивати одговарајућа 

ђубрива за повећање приноса пољопривредних производа. Основни критеријум, у којој мери је одговарајући појам значајан за агрономију, примењен је при 

избору елемената за садржаје програма. При избору елемената садржаја за наставни програм узети су у обзир и најважнији резултати истраживања у агрохемији, 

како би се у настави показало који је степен развитка постигла савремена агрохемија, као и на које проблеме су усмерена садашња истраживања. 

Свака од ових тема дели се на наставне јединице, а њихов обим изучавања зависи од значаја те јединице за производњу. 

Структурирање елемената у наставном програму извршено је на основу њихове логичке повезаности. У оквиру програма ово груписање је извршено на основу 
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заједничких карактеристика а ради истицања и повезивања најважнијих особина. Извршено је груписање сродних појмова и појава. Савремена научна достигнућа 

из области агрохемије и физиологије биља пружају ученицима могућност бољег усвајања. 

Концепција наставе и програма подразумева да ове дисциплине треба поставити као недовршене науке које се интензивно развијају и мењају. Зато је нужно у 

настави истаћи оне проблеме које ове науке још нису решиле, као и оне проблеме које тек сада решавају. Програм наставе овог предмета обухвата најважније 

врсте ђубрива, које треба упознати ради њихове правилне примене. Постоји значајна корелација наставе педологије и агрохемије са наставом из многих наука 

везаних за пољопривредну производњу, као што су: ратарство, повртарство, воћарство, виноградарство и сл. Педологија проучава земљиште као средину за живот 

биљака. Потпуним познавањем одлика земљишта, могу се правилно изабрати врсте биљака. Агрохемија проучава исхрану биљака и ђубрива, а ниједна грана 

пољопривреде не може се данас замислити без примене ђубрива. 

Настава из агрохемије и физиологије биља је комплексна и изводи се координирањем неколико облика наставног процеса: у облику теоријске наставе, у виду 

вежби на терену и у лабораторији, у облику практичне наставе на економији школе, прављењем збирки. Само планском координацијом свих ових облика наставе 

може се постићи успешан резултат и у настави овог предмета. 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ПРАКТИЧНА НАСТАВА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први  

Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

   60 

Недељни фонд часова:     

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. 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др. правилници, 6/2012 – др. правилници, 

5/2013, 11/2013 , 14/2013 и 9/2018-др.правилници) 

Циљ практичне наставе је оспособљавање ученика за самосталан рад у области хортикултуре. 

Задаци наставе овог предмета 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; 

- стицање самосталности у руковању ручним алатом, опремом и механизацијом. 

Садржај 

Узимање узорака земљишта на терену. Припрема узорака за анализу. Одређивање механичког састава земљишта. Одређивање структуре земљишта према облику 

и величини и стабилности структурних агрегата. Одређивање присуства калцијум-карбоната. Одређивање pH земљишта. Копање педолошких профила на 

типовима земљишта у близини школе. 

Упознавање и рад са техничком вагом, одржавање слободне, хигроскопне воде у биљкама, одржавање суве материје биљака, одржавање асимилацијске површине 

листа. Практично распознавање појединих минералних ђубрива и њихових физичких и хемијских особина, узимање узорака минералног ђубрива и детерминација 

узорака. Практично распознавање стајњака и одређивање разлика и особености појединих врста. Практично распознавање компоста. Одређивање механичког 

састава земљишта, одржавање структуре земљишта, одређивање CaCO3 и pH вредности земљишта. 

Начин остваривања програма  

Практична настава се реализује са групом ученика на васпитно-образовном објекту укључивањем ученика у производни рад по унапред сачињеном оперативном 

програму рада. 

Програм практичне наставе, утврђен годишњим и оперативним планом наставног рада реализује се по областима рада, успех реализације зависи од више фактора: 

организованости, помоћи наставника, знања ученика стеченог кроз теоријску наставу, заинтересованости ученика. 

Ученик на практичној настави активно учествује у реализовању радних процеса одређене сложености (обједињавање рада и знања уз самостално извођење) рада. 

Ученици поступно - једноставнијим радом и одговарајућом техником, уз активну помоћ сарадника у настави савладавају садржаје програма, да би у завршном 

делу учествовали у извршавању технолошки сложенијих процеса рада. Програм се реализује на конкретној, ученику блиској производној ситуацији. Посебан 

значај даје се технолошкој компоненти савремене хортикултурне производње, где се путем савладавања више технолошких целина, реализују циљеви практичне 

наставе. Ученици на практичној настави реализују поједине технолошке операције из програма, према календару радова примарне пољопривредне производње, у 
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ствари, на практичној настави ученицима се даје радни задатак да би реализовали одређени програм. 

Пре почетка рада следи кратко упознавање са циљем рада, радним задатком, условима рада (хигијенско-техничка и лична заштита на раду), чување и 

унапређивање радне средине и технологије рада када је то могуће, радни процес треба илустровати: цртежом, шемом, сликом, филмом, слајдом, како би се 

дотичне операције рада што боље схватиле, а касније лакше примениле и савладале. 

Стручна већа школе дужна су да пре почетка реализације програма практичне обуке сачине норматив знања, умења и практичне оспособљености ученика. Наиме 

овим нормативом треба да се одреди неопходна (минимална) знања, умења и способности које ученици треба да поседују да би добили одговарајућу позитивну 

оцену. 

Део практичне наставе, који се из објективних разлога не може реализовати у образовно-васпитном објекту реализује се у пољопривредним организацијама где је 

технологија рада на задовољавајућој техничко-технолошкој висини, разгледањем и упознавањем са процесом производње. 

Део практичне наставе ученици проводе и у цвећарама где се ради са живим материјалом (резани цвет) и ту стичу практична искуства у аранжирању резаног 

цвећа. 

Вежбе као облик практичне наставе реализују се по групама у кабинетима или образовно-васпитном објекту практичне наставе (стакленици, пластеници, топле 

леје, расадник). 

Вежбање се изводи експериментом или демонстрационим приказом одређене технике и технологије радних процеса који се примењују у савременој 

пољопривредној производњи. На вежбама се синхронизује претходно обрађена теоријска настава са производним процесом. 

Вежбе се могу реализоавати спајањем у једном или више дана. 

У оквиру наставе у блоку трећег разреда предвиђена је обука вожње трактора. Обуку треба организовати на школском полигону. Ученици треба да се оспособе за 

правилно руковање прикључним и самоходним машинама, транспортним средствима и уређајима у хортикултурној производњи. Такође је важно да ученици у 

току обуке стекну навику и одговорност за правилно руковање и одржавање пољопривредне технике и уређаја. Обука вожње трактора остварује се индивидуално 

са 20 часова по ученику. 

При реализацији вежби и практичне наставе ученик је обавезан да води Дневник практичне наставе, у коме ће ученик дати кратак опис технике рада и своја 

запажања. 

Начин провере остварености исхода 

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. 
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А. Општеобразовни предмети: ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ (Други разред) 

Наставни предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

105    

Недељни фонд часова: 3    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама ("Сл. гласник СРС - Просветни гласник", бр. 

6/90 и "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ наставе српског језика и књижевности јесте проширивање и продубљивање знања о српском језику; унапређивање језичке и функционалне писмености; 

проширивање и продубљивање знања о српској и светској књижевности, развијање љубави према књизи и читању, оспособљавање за интерпретацију уметничких 

текстова; упознавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у књижевности; 

проширивање и продубљивање књижевних знања и читалачких вештина; образовање и васпитање ученика као слободне, креативне и културне личности, 

критичког ума и оплемењеног језика и укуса.  

Задаци  

Настава језика (знања о језику, способност служење језиком и васпитна улога наставе језика). Ученици треба да:  

- овладају знањима о српском књижевном језику;  

- стекну вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом изражавању, приликом учења, образовања и интелектуалног 

развоја;  

- поштују матерњи језик, негују српски језик, традицију и културу српског народа, националних мањина, етничких заједница и других народа;  

- унапређују културу језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, са 

развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура.  

Настава књижевности (усвајање књижевних знања, развијање читалачких вештина и афирмисање васпитних вредности путем књижевности). Ученици 

треба да:  

- упознају репрезентативна дела српске књижевне баштине и дела опште књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вредности;  

- негују и развијају читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним књижевним делима из историје 

српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози;  

- развијају литерарне афинитете и постану читаоци рафинираног естетског укуса који ће умети да на истраживачки, стваралачки и активан начин читају књижевна 

дела свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;  

- усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности;  

- оспособе се за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова агресивног и асоцијалног 

понашања и за развијање самосвести и личне одговорности;  

- подстичу на саосећање са ближњима и одговорност према другом;  
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САДРЖАЈ 

КЊИЖЕВНОСТ (72)  

ПРОСВЕТИТЕЉСТВО (5)  

Просветитељство - реформаторски покрет у Европи: култ разума, прогреса, природног права, осећајности; верска толеранција. Геополитички и духовни оквири 

српског народа (Велика сеоба Срба). Између средњовековних и модерних појава у књижевности (барокне тенденције, Г. Ст. Венцловић, 3. Орфелин). 

Књижевност епохе просветитељства (сентиментализам, класицизам).  

Доситеј Обрадовић: Писмо Харалампију; Живот и прикљученија (И део)  

Јован Стерија Поповић: Тврдица  

РОМАНТИЗАМ (32)  

Романтизам у Европи и код нас (појам, особености, значај, главни представници). Поетика романтизма: однос према традицији и просветитељству, одлике стила, 

жанрова и мотивско-тематских тенденција, развој лирике, драме - трагедије и мешовитих облика.  

Поетика романтизма (В. Иго: "Предговор Кромвелу" - одломак)  

Александар Сергејевич Пушкин: Цигани, Евгеније Оњегин (одломци)  

Шандор Петефи: Слобода света  

Хенрих Хајне: Лорелај  

Вук Стефановић Караџић: реформатор језика и правописа (из Предговора Српском рјечнику); лексикограф (Српски рјечник), сакупљач народних умотворина (О 

подјели и постању народних пјесама); књижевни критичар и полемичар (Критика на роман "Љубомир у Јелисиуму"); писац - историчар, биограф (Житије Хајдук - 

Вељка Петровића).  

Петар Петровић Његош: Горски вијенац  

Бранко Радичевић: Кад млидија' умрети, Ђачки растанак  

Ђура Јакшић: Орао, Вече, Поноћ  

Јован Јовановић Змај: Ђулићи, Ђулићи увеоци, Јутутунска народна химна  

Лаза Костић: Међу јавом и мед сном, Санта Мариа делла Салуте  

Иван Мажуранић: Смрт Смаил аге Ченгића  

Франце Прешерн: Сонетни венац  

Август Шеноа: Сељачка буна (одломак)  

РЕАЛИЗАМ (30)  

Реализам у Европи и код нас (појам, особености, значај, главни представници). Поетика реализма: однос према стварности, ослонац на позитивистичку слику 

света, доминација прозе, обележје књижевног лика (мотивисаност, типичност, индивидуалност) и реалистичког стила. Реализам у Европи - поетика реализма 

(Балзак: Предговор Људској комедији - одломак). Поетика реализма у српској књижевности (Светозар Марковић: Певање и мишљење - одломак).  

- развију врлине разборитости и равнотеже и мудрости.  

Општи задаци. Ученици треба да:  

- развијају и негују стваралачки и истраживачки дух у процесу учења и у примени стечених знања;  

- развијају и негују методичност и методичка поступања приликом овладавања сложеним и обимним знањима;  

- усаглашено са општим исходима учења, као и усклађено са узрастом и способностима, даље развијају знања, васпитне вредности и функционалне вештине које 

ће моћи да користе у даљем образовању, у професионалном раду и у свакодневном животу;  

- развијају лични и национални идентитет и осећање припадности држави Србији;  

- формирају вредносне ставове којима се чува национална и светска културна баштина;  

- буду оспособљени за живот у мултикултуралном друштву. 
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Оноре де Балзак: Чича Горио  

Николај Васиљевић Гогољ: Ревизор  

Ги де Мопасан: Два пријатеља (новела)  

Јаков Игњатовић: Вечити младожења  

Милован Глишић: Глава шећера  

Лаза Лазаревић: Ветар  

Радоје Домановић: Данга  

Стеван Сремац: Зона Замфирова  

Бранислав Нушић: Народни посланик  

Симо Матавуљ: Поварета  

Војислав Илић: Грм, Сиво, суморно небо, Тибуло  

Силвије Страхимир Крањчевић: Мојсије  

Јанко Керсник: Сељакова смрт  

ЛЕКТИРА (5)  

Лав Николајевић Толстој: Ана Карењина или Рат и мир  

Иво Андрић: Мост на Жепи и друге приповетке  

Драгослав Михаиловић: Кад су цветале тикве  

Милутин Миланковић: Кроз васиону и векове  

КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ  

На наведеним делима понављају се, проширују, усвајају и систематизују основни књижевнотеоријски појмови.  

Лирска поезија (особености књижевног рода); лирска песма; композициона структура лирске песме; књижевноуметнички (песнички) језик: сликовност 

(конкретност), емоционалност, симболичност, преображај значења, ритмичност и хармоничност; версификација; системи версификације; трохеј, јамб, дактил; 

стих; строфа; рима.  

Реалистичка приповетка и роман.  

Романтично, реалистично, хумористично, сатирично, гротескно.  

Средства уметничког изражавања (стилске фигуре): метафора, персонификација, алегорија, иронија, сарказам, асиндет, полисиндет, анафора, епифора, симплоха, 

ономатопеја, алитерација, асонанца, игра речима.  

Писмо, аутобиографија, сонет, сонетни венац.  

Лирско-епска поезија (балада, романса, поема).  

ЈЕЗИК (20)  

КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК  

Стандардизација (постанак и развој) књижевног језика и правописа (XIX и XX век).  

Књижевнојезичке варијанте. Функционални стилови.  

Основни принципи језичке културе. Приручници за неговање језичке културе (и начин њиховог коришћења).  

Језичка ситуација у Србији. Принципи језичке равноправности. Језичка толеранција.  

МОРФОЛОГИЈА (У УЖЕМ СМИСЛУ)  

Врсте речи. Променљиве и непроменљиве речи.  

Именице. Именичке категорије (падеж и број; род). Врсте именица. Основно о деклинацији именица.  

Придеви. Придевске категорије (род, број падеж, вид, степен, поређења). Врсте придева. Основне карактеристике деклинације и компарације придева.  
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Заменице. Именичке заменице: личне заменице; неличне именичке заменице (заменице ко, шта итд.). Придевске заменице. Основно о промени заменица.  

Бројеви: главни и редни бројеви. Врсте главних бројева: основни бројеви, збирни бројеви, бројне именице на -ица (двојица, тројица итд.).  

Глаголи. Непрелазни, прелазни и повратни глаголи. Подела глагола по виду. Морфолошке глаголске категорије: време и начин; лице и број (и род - код облика 

који разликују м., ж. и с. род); стање (актив и пасив); потврдност/одричност. Основно о коњугацији (глаголске врсте, лични и нелични облици, облици пасива).  

Прилози. Врсте прилога.  

Помоћне речи: предлози, везници и речце. Узвици.  

ПРАВОПИС  

Састављено и растављено писање речи. Правописни знаци. Скраћенице. Растављање речи на крају ретка.  

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (13)  

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

Причање догађаја и доживљаја (приказивање осећања).  

Описивање бића, предмета, радњи, појава (тачно, верно, сажето).  

Самостално излагање у функцији интерпретације књижевног текста. Уочавање језичких поступака и стилогених меота књижевног текста (читањем и 

образлагањем). Дијалогу функцији обраде текста.  

Изражајно казивање напамет научених лирских песама и краћих монолошких текстова Доследно усвајање ортоепске норме и усвајање вештине говорења.  

Стилске вежбе, функционални стилови; научни стил.  

ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

Правописне вежбе: писање бројева и одричних облика глагола. Писање скраћеница.  

Писмени састави: Израда плана писменог састава, усавршавање текста; писање побољшане верзије писменог састава (уношење нових података, отклањање 

безначајних појединости).  

Четири школска писмена задатка. 

Начин остваривања програма 

УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА  

Зависно од разреда и садржаја годишњи фонд часова наставе овог предмета распоређен је тако да је за подручје књижевност издвојено око 60%, а за друга два 

(језик и култура изражавања) око 40% часова.  

У оквиру тог фонда планирани садржаји се обрађују са 70% часова. Осталих 30% часова предвиђено је за понављање, утврђивање, вежбање и систематизовање 

програма.  

Циљ и задаци чине целину и остварују се током четири године - систематски и континуирано - у свим предвиђеним програмско-тематским подручјима и 

видовима рада.  

Сви садржаји распоређени су по разредима, подручјима, областима и темама уз примену начела поступности, корелације, интеграције и примерености узрасту.  

Садржаји књижевности конкретизовани су по разредима, сегментима (књижевност и лектира), а обухватају књижевнотеоријско и књижевноисторијско 

проучавање књижевноуметничких дела и књижевности жанровски распоређених.  

Подручје језик обухвата изучавање језика као система. У садржаје овог подручја уграђени су елементи опште лингвистике и правописа.  

Подручје култура изражавања обухвата облике и врсте у области усменог и писменог изражавања (по разредима). У овој области планиране су говорне и писмене 

вежбе, домаћи задаци и писмени задаци, који треба да се раде наизменично ћирилицом и латиницом.  

Ради што успешније реализације бројних захтева и садржаја неопходна је и стална сарадња наставника српског језика и књижевности с наставницима других 

предмета (историје, сродних општестручних и ужестручних предмета), стручним сарадницима (школским библиотекаром - медијатекаром, педагогом, 

психологом) и органима (стручним активом и већима), родитељима ученика и међуопштинском (регионалном) просветно-педагошком службом; такође је 

корисна сарадња наставника и са одређеним институцијама (народном библиотеком, домом културе, биоскопом, локалним новинама, радио-станицом и др.).  
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Квалитет и трајност знања, умења, вештина и навика ученика у многоме зависе од принципа, облика, метода и средстава који се користе у образовно-васпитном 

процесу. Због тога савремена настава српског језика и књижевности претпоставља остваривање битних задатака и садржаја програма уз максимално могућу 

мисаону активност ученика (субјеката у настави), поштовање одређених дидактичких принципа (посебно: свесне активности ученика, научности, примерености, 

поступности, систематичности и очигледности), као и адекватну примену оних наставних облика, метода, поступака и средстава чију су вредност утврдиле 

савремена пракса и методика наставе српског језика и књижевности (пре свега: разни видови групног и индивидуалног рада примерени могућностима ученика, 

методе - дијалошка, текстуално-графичке демонстрације и самосталних радова ученика, средства - уџбеници, приручници, разне врсте текстова и графичких 

приказа, графофолије, наставни и други филмови, радио и телевизијске емисије и сл.). Избор одређених наставних облика, метода, поступака и средстава 

условљен је, пре свега, наставним садржајем и циљевима (образовним, васпитним и функционалним), које треба остварити на једном часу српског језика и 

књижевности.  

Редовна настава српског језика и књижевности изводи се у специјализованим учионицама и кабинетима за овај предмет, који треба да буду опремљени у складу 

са нормативима за средње стручне школе. Делимично, она се организује и у другим школским просторијама (библиотеци - медијатеци, читаоници, 

аудиовизуелној сали и сл.).  

У настави српског језика и књижевности користе се одобрени уџбеници и приручници и библиотечко-информацијска грађа од значаја за остваривање задатака и 

садржаја програма овог предмета, односно за систематско оспособљавање ученика за самостално коришћење разних извора сазнања у настави и ван ње.  

У односу на досадашњи, овај програм доноси извесне промене и новине, које треба имати у виду приликом планирања (глобалног и оперативног) и реализације 

предвиђених задатака и садржаја. Посебно су значајне ове промене и новине у програму: измењен је недељни и годишњи фонд часова у свим разредима средњих 

стручних школа као и начин расподеле предвиђеног годишњег фонда часова на поједине сегменте програма; обезбеђен је адекватнији однос између часова обраде 

и других типова часова: кориговани су циљ и задаци наставе; измењени су структура и садржаји подручја књижевност и језик; у програм је укључен садржај 

проучавања књижевног дела. Уведена је област лектире, укључени су нови аутори и наслови; одређени су основни књижевнотеоријски појмови који се усвајају 

током обраде одговарајућих дела: створени су предуслови за креативно испољавање наставника и прилагођавање васпитно-образовног рада различитим 

ситуацијама у пракси, као и за појачавање стваралачке сарадње наставника и ученика.  

КЊИЖЕВНОСТ  

Ово програмско-тематско подручје обухвата најзначајнија дела из српске и светске књижевности, која су распоређена у књижевноисторијском континуитету од 

старог века до данас.  

Од историјског континуитета одступа се само у поглављу увод у проучавање књижевног дела у И разреду и проучавање књижевног дела у IV разреду, као и у 

поглављу лектира.  

Наставник српског језика и књижевности у средњим стручним школама треба да пође од претпоставке да је ученик у основној школи стекао основна знања:  

- из теорије књижевности: тема, мотив, фабула; лик, карактер; структура прозног књижевног дела; књижевни родови и врсте;основна језичкостилска изражајна 

средства; усмена и писана књижевност; структура лирске песме; стих, строфа, рима, ритам; структура драмског дела; дијалог, монолог, драмска врста, драма и 

позориште, филм, радио-драма, телевизијска драма;  

- из основа сценске и филмске културе: слика, реч, звук, филмска музика, ситуација, радња, јунаци филма, елементи филмског израза, филмске врсте, од 

синопсиса до сценарија; филм, телевизија, књижевност (сличност и разлике).  

Са стеченим знањима, која се у програму средњих стручних школа проширују и продубљују, ученик може активно да учествује у интерпретацији књижевног 

дела.  

Интерпретативно-аналитички методички систем је основни вид наставе књижевности и њега треба доследно примењивати приликом упознавања ученика са 

изабраним књижевним делима која су предвиђена програмом. Наравно, не треба очекивати да се сва програмом предвиђена дела обрађују на нивоу 

интерпретације као најпотребнијег аналитичко-синтетичког приступа књижевном делу. Наставник треба да процени на којим ће делима радити интерпретацију, а 

на којим осврт, приказ или, пак, проблемско-стваралачки методички систем.  

Нема сумње да овакав програм књижевности у средњим стручним школама повремено тражи и примену експликативног методичког система када се мора чути 
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наставникова реч, и то најчешће приликом давања информација о епохама које се проучавају, као и у свим другим ситуацијама у којима наставник не може 

рачунати на ученикова предзнања (на пример: основне информације о почецима писмености, да је његов говор модел правилног, чистог и богатог језика каквом 

треба да теже његови ученици).  

Књижевна дела из програма лектира имају равноправан третман са делима из обавезног програма књижевности и обрађују се по истом методичком систему. 

Треба напоменути да се из лектире која је дата по избору ученика и наставника не морају обрадити сви писци, већ књижевно дело оног писца за које се 

опредељују ученици и наставник.  

ЈЕЗИК  

Програм наставе језика у средњим стручним школама конципиран је тако да омогући ученицима стицање знања и о језику као друштвеној појави и о језику као 

систему знакова. Циљ је да ученици, поред знања о свом матерњем језику, стекну и опште лингвистичка односно социолингвистичка знања неопходна 

образованом човеку. Ова општа знања су функционално повезана са наставом матерњег језика. Главни део тих знања обрађује се у сегменту општи појмови о 

језику (на почетку програма за први и на крају програма за четврти разред). Као у уводном делу сегмента књижевни језик (у првом разреду) и сегменту језички 

систем и науке које се њиме баве; али се општи појмови обрађују и током целе наставе - у вези са одговарајућим партијама о српском као матерњем језику. 

Инсистирање на једном теоријски и методички вишем нивоу изучавању језичких појава даје нови квалитет настави која обухвата и знања с којима су се ученици 

сретали у основној школи. Ова знања, поред своје општеобразовне вредности и значаја за олакшавање и побољшавање наставе српског језика, треба да послуже и 

лакшем савлађивању градива из страних језика.  

Део програма књижевни језик (други разред) вишеструко је значајан. Његовом реализацијом ученици треба да стекну знања и изграде одговарајуће ставове о 

српском књижевном језику и о значају књижевнојезичке норме и језичке културе. Овај део програма укључује и наставу о развоју књижевног језика.  

У сегменту програма посвећеног организацији и функционисању језичког система не обрађују се само чисто граматички аспекти језичког система већ се 

обухватају и функционални аспекти. Зато су, између осталог, у синтаксу унети и елементи лингвистике текста и граматике. Посебан је значај дат лексикологији 

(која се надовезује на део о творби речи), и то не само да би ученици стекли више знања о речничком благу свога језика него и да би развили правилан однос 

према разним појавама у лексици.  

У обради свих сегмената програма треба се надовезивати на знања која су ученици стекли током претходног школовања. Међутим, овде није реч о простом 

обнављању и утврђивању раније стечених знања, него о добијању целовите слике о српском језику, и као што је већ речено, о усвајању једног квалитативно 

вишег приступа проучавању језичке организације и језичких законитости.  

Веома је важно да се настава језика повеже са осталим деловима овог наставног предмета. Наиме, ова настава пружа лингвистичка знања која ће бити подлога за 

тумачење језика и стила књижевних дела, с тим што ова дела пружају и одговарајући материјал за уочавање естетске функције језика. С друге стране, настава 

језика се мора повезати и са наставом културе изражавања. Тиме ће лингвистичка знања (о акценатском систему, творби речи, лексикологији, синтакси итд.), као 

и проучавање правописа, допринети да ученици боље и поступније усвоје књижевнојезичку норму и да побољшају своје изражајне способности.  

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА  

Вежбе у усменом изражавању треба у средњим стручним школама да дају одређени степен правилне артикулације, дикције, интонације, ритма и темпа у читању и 

казивању лирског, епског и драмског текста. Ове се вежбе, по правилу, реализују у току обраде књижевног текста на тај начин што ће наставник, директно, 

својим читањем, говорењем или уз помоћ снимка, анализирати одговарајуће елементе правилног усменог изражавања како би их ученици уочили. Стечена 

сазнања трансформишу се у вештине и умења на тај начин што ученици интерпретирањем књижевних текстова настоје да сами достигну одговарајући степен 

вештине и умења ове врсте. Стечене способности се даље увежбавају различитим облицима усменог изражавања ученика (извештавање, расправљање, 

реферисање и др.). Већина предвиђених облика ове наставе непосредно се укључује у наставу књижевности или примене за израду писмених састава.  

У другом разреду веома је упутно да наставник ученицима демонстрира методологију израде писменог састава. У том смислу корисно је комбиновати индукцију 

и дедукцију. На одабраном узорку (расправа, извештај и др.) треба анализирати његову композицију, функцију одељака и остале елементе (примереност стила и 

сл.). Затим се ученицима може дати задатак да припреме грађу о једној теми, али да прикупљену грађу не обликују већ да се то уради на часу. Вежба у 

методологији израде писменог састава на основу прикупљене грађе требало би да буде демонстрација целокупног поступка израде писменог састава: од анализе 
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теме, одређивања њеног тежишта, селекције прикупљене грађе, распореда појединости с гледишта добре композиције, до обликовања грађе и рада на 

усавршавању текста. Рационализација наставе у овом послу постиже се на тај начин што ће узорак текста бити у вези с књижевним делом из програма за 

одређени разред.  

И диференцирање функционалних стилова ваља обављати на узорцима које је наставник одабрао. Да би ученик био оспособљен да свој језик и начин изражавања 

подеси врсти писменог састава (излагања), треба да напише конкретан састав (припреми излагање). Вежбе ове врсте треба понављати све док сваки ученик не 

буде оспособљен да се служи одређеним облицима изражавања. Да би се постигао већи наставни учинак, корисно је наћи неопходну психолошку мотивацију. 

Због тога ученике треба обавестити не само о коначном циљу који се жели постићи одређеним системом вежбања него и о сврсисходности појединих 

парцијалних вежбања која чине интегралну целину. Тако, на пример, ако су ученици обавештени да ће следећи писмени задатак бити у форми расправе или 

приказа, онда и конкретне вежбе треба да буду подређене том циљу. Наставник ће на одабраном моделу конкретног облика изражавања показати ученицима 

његове битне карактеристике, подразумевајући ту и примереност језика и стила. После тога ученици у форми домаћег задатка чине прве покушаје да самостално 

напишу састав одређене врсте. Читањем и коментарисањем домаћих задатака ученици се даље оспособљавају у писменом изражавању и овладавању одређеним 

врстама састава. Када је наставник стекао утисак да су сви ученици релативно овладали одређеном врстом писменог изражавања, утврђује час израде школског 

писменог задатка. Резултати таквог поступка показују се у школском писменом задатку, па се на основу њих планира даљи рад на усавршавању културе 

изражавања ученика. Ако више ученика не постигне одређени успех, цео се процес понавља.  

Оквирни број часова који је предвиђен за усмено и писмено изражавање означава укупно време, а не и број вежби у току наставне године (препоручује се 

организовање већег броја краћих вежби с прецизно одређеним циљевима).  

Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По правилу, наставник је 

обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу на часу (делу часа). Поред писмених, у 

складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака (усмених, практичних - примерених могућностима ученика 

и њиховој оптерећености разним обавезама).  

Израда школског писменог задатка, по правилу, траје један час. Изузетно, кад то поједини облици писменог изражавања изискују, израда задатака може трајати и 

дуже од једног часа. 

Начин провере  остварености исхода 

Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По правилу, наставник је 

обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу на часу (делу часа). Поред писмених, у 

складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака (усмених, практичних - примерених могућностима ученика 

и њиховој оптерећености разним обавезама). 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама ("Сл. гласник СРС - Просветни гласник", бр. 

6/90 и "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ наставе страног 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.  

Посебан циљ наставе страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се страни језик 

користи ради информисаности и оспособљености за једноставну пословну комуникацију у усменом и писаном облику.  

Задаци наставе страног језика су да ученици:  

- буду оспособљени да у школској и ван школској свакодневници могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано и сходно ситуацији;  

- продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да страни језик функционално користе и после завршетка свог образовања 

(током студија, у будућем послу или даљем образовању);  

- стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да уоче контрасте и врше поређења у односу на сопствену стварност;  

- буду оспособљени да се компетентно и самосвесно споразумевају са људима из других земаља, усвајају норме вербалне и невербалне комуникације у складу са 

специфичностима језика који уче, као и да наставе, у оквиру формалног образовања и самостално, учење другог и трећег страног језика;  

- до краја трећег разреда средње стручне школе савладају први страни језик до нивоа Б1+ према Заједничком европском оквиру.  

Напомена:  

Истичемо да ће степен постигнућа по језичким вештинама варирати, односно да ће рецептивне вештине (разумевање говора и читање) бити на предвиђеном 

нивоу, док се за продуктивне вештине (говор, интеракција, медијација и писање) може очекивати да буду за један ниво ниже (на пример, Б1+ рецептивно, Б1 

продуктивно).  

Комуникативне функције:  

1. Представљање себе и других  

2. Поздрављање (састајање, растанак;формално, неформално, специфично по регионима)  

3. Идентификација и именовање особа, објеката, боја, бројева итд.  

4. Давање једноставних упутстава и команди  

5. Изражавање молби и захвалности  

6. Изражавање извињења  
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7. Изражавање потврде и негирање  

8. Изражавање допадања и недопадања  

9. Изражавање физичких сензација и потреба  

10. Исказивање просторних и временских односа  

11. Давање и тражење информација и обавештења  

12. Описивање и упоређивање лица и предмета  

13. Изрицање забране и реаговање на забрану  

14. Изражавање припадања и поседовања  

15. Скретање пажње  

16. Тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања  

17. Тражење и давање дозволе  

18. Исказивање честитки  

19. Исказивање препоруке  

20. Изражавање хитности и обавезности  

21. Исказивање сумње и несигурности  

Тематика 

Садржај 

Општа тематика  

Из живота младих: забавни и спортски живот; школовање и образовање;  

Породица и друштво: чланови породице у друштвеном животу; средства јавног информисања; прославе, празници; временски услови и прогноза времена;  

Из савременог живота и тековина културе и науке народа чији се језик учи: теме из савременог живота; одабрани културно-историјски споменици догађаји из 

живота и рада познатих стваралаца; примери људске солидарности.  

Стручна тематика  

За стручну тематику се предвиђа:  

а) за фонд од два часа недељно - до 15 одсто од укупног годишњег фонда часова;  

б) за фонд већи од два часа недељно - до 20 одсто од укупног годишњег фонда часова.  

Школски писмени задаци:  

а) по један писмени задатак у сваком полугодишту за фонд од два часа недељно;  

б) по два писмена задатка у сваком полугодишту за фонд већи од два часа недељно 

I. РЕЧЕНИЦА  

Ред речи у реченици. Место директног и индиректног објекта  

- Питања:  

а) Упитно-одрична питања  

Why hasn't he arrived yet?  

б) Идиоматска питања (Р)  

Do you feel like (having) a cup of coffee?  

v) Tag questions  

She's pretty, isn't she? 
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г) Кратка питања  

When? Where? Who with? What about?  

- Функционални типови реченица  

а) Облици који имају функцију изјава  

I feel very tired today.  

б) Облици који имају фунцкију питања  

You are coming?  

в) Облици који имају функцију заповести  

Go away! Will you open the window, please?  

- Слагање времена  

I know that he likes/liked/will like you.  

- Погодбене реченице  

а) реалне  

I’ll come if I can  

б) потенцијалне  

I would write to you if I knew your address.  

в) иреалне (П)  

If I had seen him, I would have told him to come.  

- Неуправни говор  

а) изјаве са променом глаголског времена (глагол главне реченице у једном од прошлих времена)  

"I have been ill for a long time." She said that she had been ill for a long time. 

б) питања са променом реда речи и променом глаголског времена (глагол главне реченице у једном од прошлих времена)  

-Yes/No questions  

"Are you coming with us?" She asked me if I was coming with them.  

- "WH" questions  

"When did you see him?" She wanted to know when I had seen him."  

II. ИМЕНИЧКА ГРУПА  

1. Члан  

- Генерички члан  

A horse is an animal. The telephone is an animal. The telephone is a useful invention.  

- Члан уз називе новина и часописа.  

Vogue, The National Geographic Magazine, The New York Times 

- Неодређени члан у изразима  

be in a hurry, be at a loss, all of a sudden, in a short time i dr.  

- Нулти члан уз називе празника  

- Christmas, May Day  

2. Именице  

- Збирне именице са глаголом у једнини и множини ( family, team i dr.)  

My family is a large one. My family is living in different parts of the country. 
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- Адјективална употреба именица  

 - love poems, a five pound note i dr. 

- Генитив мере  

a mile's distance, a day's walk  

3. Заменички облици  

а) Заменице  

- Показне заменице  the former, the latter  

Mary and Peter are the best pupils in class. The former is good at languages and the latter is good at biology. 

- Присвојне заменице  

- The book isn't mine.  

- Повратне заменице - емфатична употреба  

- I did it myself.  

б) Детерминатори  

- Обновити научене детерминаторе  

4. Придеви  

Придеви у номиналној функцији  

the rich, the poor, the blind i dr.  

5. Бројеви  

- Временски период са одређеним чланом  

- the forties, the fifties  

- Прости бројеви у функцији редних бројева  

page three, act one i dr.  

6. Партитивни квантификатори  

a loaf of bread, a slice of lemon, a bottle of wine i dr.  

III. ГЛАГОЛСКА ГРУПА  

1. Глаголи  

Време и аспект глагола - обнављање  

Пасивне конструкције - са директним и индиректним објектом  

The book was given to her. She was given a nice present.  

а) Савезни начин (Р)  

I wish I were there. I wish I could help.  

- Непотпуни глаголи (са инфинитивом презента)  

а)  may, might 

He may come today. We might go to the concert tonight.  

b) should, would  

You should do as he says. That would be his mother.  

v) ought to  

You ought to go now. Ought he to work so hard?  

- Gerund  
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а после придева busy, worth  

She is busy cleaning her flat. The book is worth reading,  

б) после предлога  

She is fond of reading. She left without saying anything,  

Causative have/get (R)  

Двочлани глаголи (фразални и предлошки)  

take off, give up, look after, take after, take after i dr.  

2. Прилози  

Место прилога у реченици.  

He went to the station by taxi.  

- Прилози за учесталост  

usually, occasionally, sometimes i dr.  

IV. ТВОРБА РЕЧИ  

Најчешћи префикси и суфикси за творбу глагола  

dis-, mis, -un, -en, -ize, -fy  

V. ЛЕКСИКОЛОГИЈА  

Најчешћи идиоми и фразе  

VI. ЛЕКСИКОГРАФИЈА  

Структура и коришћење једнојезичних речника 

Начин остваривања програма 

Програм првог страног језика намењен је трогодишњем и четворогодишњем образовању и васпитању у средњим стручним школама и чини заокружену целину са 

програмом страних језика за основну школу, обезбеђујући тако континуитет учења страног језика започетог у основној школи.  

Структуру програма чине:  

а) захтеви и садржаји који су заједнички за трогодишње и четворогодишње школовање;  

б) захтеви и садржаји који су диференцирани према разликама у фонду часова и укупној оријентацији датог типа школе;  

- школски писмени задаци (за сваки разред по два писмена задатка);  

- језички садржаји (за сваки језик и сваки разред посебно).  

Облици наставе  

Комуникативна настава страних језика се реализује тако што се примењују различити облици рада као нпр. рад у групама и паровима, рад у пленуму или 

појединачни уз примену додатних средстава у настави (аудио-визуелних материјала, информационо-технолошких извора, игара, аутентичног материјала, итд.), 

као и уз примену принципа наставе по задацима (таск-басед лангуаге теацхинг; enseñanza пор тареас, хандлунгсориентиертер ФСУ...)  

Препоруке за реализацију наставе  

У наставном процесу неопходно је ускладити улоге наставника, ученика и наставних средстава. Наставник мора да добро одреди колико времена на часу може да 

буде потрошено на фронтална излагања и објашњења, фронталне активности као што су питања и одговори (разликујући при том референцијална, демонстративна 

и тест питања) као и на остале облике рада.  

Наставници треба да схвате да су њихови поступци којима одражавају своје ставове и способности најважнији део окружења за учење и усвајање језика. Стога је 

неопходно да наставник прида значај:  

- вештинама подучавања;  
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- вештинама организовања рада у учионици;  

- способностима да спроводи истраживања праксе и да размишља о свом искуству;  

- стиловима подучавања;  

- разумевању тестирања, оцењивања и евалуације и способностима за њихово спровођење;  

- знањима и способностима да предаје социокултурне садржаје;  

- интеркултурним ставовима и вештинама;  

- знањима о естетској вредности књижевности и способностима да развије такво разумевање код ученика;  

- способностима за индивидуализацију рада у одељењу у којем наставу похађају типови ученика с различитим способностима за учење.  

Ови релевантни квалитети и способности се најбоље развијају када наставник:  

- надгледа, прати рад и одржава ред у учионици;  

- стоји на располагању ученицима и пружа им индивидуалне савете;  

- преузме улогу супервизора и фацилитатора уважавајући примедбе у вези са њиховим учењем, реагујући на њих и координирајући њихове активности.  

Стога се у настави страних језика препоручују следеће активности којима се гарантује најефикаснија реализација наставног програма, и то су:  

- слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом који чита наставник или који ученици чују са звучних записа;  

- рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације, итд.);  

- мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу или родитеље и сл.);  

- дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим трајањем, док су дискусије 

спонтаније и неприпремљене интеракције на одређену тему);  

- обимнији пројекти који се раде у учионици и ван ње у трајању од неколико недеља до читавог полугодишта уз конкретно видљиве и мерљиве производе и 

резултате;  

- усклађивање Програмом предвиђене граматичке грађе са датим комуникативним функцијама и темама, и то у склопу језичких активности разумевања (усменог) 

говора и писаног текста, усменог и писменог изражавања и медијације;  

- евалуација (формативна која се спроводи током године и служи усмеравању даљег тока наставе и сумативна на крају године која указује на остварење циљева и 

задатака) и самоевауација (језички портфолијо) ученичких постигнућа.  

Важан циљ у учењу страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се језик користи ради 

информисаности и оспособљености за једноставну комуникацију у усменом и писаном облику на страном језику. Тај сегмент наставе  страног језика који се 

прогресивно увећава од 20 до 50% током трогодишњег односно четворогодишњег образовања мора да буде јасно дефинисан и у складу са исходима везаним за 

квалификације струке.  

Неопходно је да стручна тематика која се обрађује на страном језику прати исходе појединих стручних предмета и буде у корелацији са њима. Реализација наставе 

језика струке се много више огледа у развијању рецептивних него продуктивних вештина јер је сврха учења страног језика, у првој линији, усмерена на то да се 

ученици оспособе да прате одређену стручну литературу у циљу информисања, праћења иновација и достигнућа у области струке, усавршавања и напредовања. 

Стога је спектар текстова који се препоручују велики: шематски прикази, упутства о примени апарата, инструмената или пак материјала, хемикалија, рецепти, 

декларације, краћи стручни текстови чији је садржај релевантан за тематске садржаје стручних предмета, извештаји, каталози, програми сајамских активности и 

сл. Веома је битно у раду са таквим текстовима одредити добру дидактичку подршку. Добро осмишљени налози упућују на то да одређене текстове, у зависности 

од тежине и важности информација које они носе, треба разумети глобално, селективно или пак детаљно. Продуктивне вештине треба ограничити на строго 

функционалну примену реалну за захтеве струке. То подразумева писање кратких порука, мејлова у оквиру пословне комуникације (поруџбенице, рекламације, 

захтеви, молбе) и вођење усмене комуникације која омогућава споразумевање на основном нивоу било у директном контакту са саговорником или у телефонском 

разговору. 

Начин провере  остварености исхода 
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Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По правилу, наставник је 

обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу на часу (делу часа). Поред писмених, у 

складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака (усмених, практичних - примерених могућностима ученика и 

њиховој оптерећености разним обавезама). 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: РУСКИ ЈЕЗИК 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама ("Сл. гласник СРС - Просветни гласник", бр. 

6/90 и "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ наставе страног 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.  

Посебан циљ наставе страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се страни језик 

користи ради информисаности и оспособљености за једноставну пословну комуникацију у усменом и писаном облику.  

Задаци наставе страног језика су да ученици:  

- буду оспособљени да у школској и ван школској свакодневници могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано и сходно ситуацији;  

- продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да страни језик функционално користе и после завршетка свог образовања 

(током студија, у будућем послу или даљем образовању);  

- стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да уоче контрасте и врше поређења у односу на сопствену стварност;  

- буду оспособљени да се компетентно и самосвесно споразумевају са људима из других земаља, усвајају норме вербалне и невербалне комуникације у складу са 

специфичностима језика који уче, као и да наставе, у оквиру формалног образовања и самостално, учење другог и трећег страног језика;  

- до краја трећег разреда средње стручне школе савладају први страни језик до нивоа Б1+ према Заједничком европском оквиру.  

Напомена:  

Истичемо да ће степен постигнућа по језичким вештинама варирати, односно да ће рецептивне вештине (разумевање говора и читање) бити на предвиђеном 

нивоу, док се за продуктивне вештине (говор, интеракција, медијација и писање) може очекивати да буду за један ниво ниже (на пример, Б1+ рецептивно, Б1 

продуктивно).  

Комуникативне функције:  

1. Представљање себе и других  

2. Поздрављање (састајање, растанак;формално, неформално, специфично по регионима)  

3. Идентификација и именовање особа, објеката, боја, бројева итд.  

4. Давање једноставних упутстава и команди  

5. Изражавање молби и захвалности  

6. Изражавање извињења  



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 996 
 

7. Изражавање потврде и негирање  

8. Изражавање допадања и недопадања  

9. Изражавање физичких сензација и потреба  

10. Исказивање просторних и временских односа  

11. Давање и тражење информација и обавештења  

12. Описивање и упоређивање лица и предмета  

13. Изрицање забране и реаговање на забрану  

14. Изражавање припадања и поседовања  

15. Скретање пажње  

16. Тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања  

17. Тражење и давање дозволе  

18. Исказивање честитки  

19. Исказивање препоруке  

20. Изражавање хитности и обавезности  

21. Исказивање сумње и несигурности  

Тематика 

Садржај 

Општа тематика  

Из живота младих: забавни и спортски живот; школовање и образовање;  

Породица и друштво: чланови породице у друштвеном животу; средства јавног информисања; прославе, празници; временски услови и прогноза времена;  

Из савременог живота и тековина културе и науке народа чији се језик учи: теме из савременог живота; одабрани културно-историјски споменици догађаји из 

живота и рада познатих стваралаца; примери људске солидарности.  

Стручна тематика  

За стручну тематику се предвиђа:  

а) за фонд од два часа недељно - до 15 одсто од укупног годишњег фонда часова;  

б) за фонд већи од два часа недељно - до 20 одсто од укупног годишњег фонда часова.  

Школски писмени задаци:  

а) по један писмени задатак у сваком полугодишту за фонд од два часа недељно;  

б) по два писмена задатка у сваком полугодишту за фонд већи од два часа недељно 

Реченица  

Реченице са глаголским прилозима. Употреба нет и не у реченици.  

Именице  

Варијанте падешких наставака /на лексичком нивоу/: генитив једнине на - у, генитив множине без наставака.  

Изведене и сложене именице. Скраћенице /вуз, Комсомол, МГУ/  

Синоними, антоними, хомоними. Међујезички хомоними и пароними.  

Заменице  

Опште именице: сам, самый, любой.  

Одричне заменице: некого, нечего.  
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Придеви  

Дужи и краћи облици придева. Обавезна употреба краћег облика /у предикату са допуном/.  

Бројеви  

Редни и збирни бројеви.  

Глаголи  

Императив за 3. л. једн. и 3. л. мн. Најчешћи префикси код грађења глагола и њихова улога у промени глаголског вида.  

Прошло време глагола од инфинитива са сугласничком основом.  

Глаголски прилози /обнављање, активирање и систематизација.  

Радни глаголски придеви и трпни придев прошлог времена/рецептивно/.  

Прилози  

Најфреквентнији модели за грађење прилога: придевска основа + О /тихо, скромно и сл./; придевска основа + И /по-русски, практически и сл./.  

Предлози  

Најфреквентнији предлози чија се употреба разликује у односу на матерњи језик /у, около, вокруг с генитивом у одредби места, по с дативом и локативом у 

временској одредби; в и на у одредби места: работать на заводе, учиться в университете и сл  

Везници  

Најфреквентнији везници и везничке речи /хотя, прежде, чем, чтобы; что, который, где, когда и сл./.  

Реченични модели  

Реченичне моделе предвиђене програмом за први разред и даље примењивати у различитим варијацијама и комбинацијама. У II разреду посебну пажњу посветити 

моделима у потврдном, одричном и упитном облику за исказивање следећих односа:  

Субјекатско-предикатски односи  

Реченице са кратким придевским обликом у предикату  

Я был болен гриппом.  

Он способен к математике.  

Објекатски односи  

Реченице са објектом у инфинитиву  

Врачь советовал мне отдохнуть.  

Я уговорил товарища молчать.  

Сложена реченица  

Врач советовал мне, чтобы я отдохнул.  

Просторни односи  

а) Реченице са одредбом израженом зависним падежом  

Я тебя буду ждать у /около, возле/ памятника.  

Она живёт у своих родителей.  

Мой брат работает на заводе, а сестра учится в университете,  

б) Сложена реченица  

Мы пошли туда, куда вела узкая тропинка.  

Временски односи  

а) Реченице са одредбом израженом зависним падежом  

Они собираются по вечерам.  
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Это случилось по окончании войны.  

б) Реченице са глаголским прилогом  

Возвращаясь домой, я встретил товарища.  

Кончив работу, он поехал домой.  

в) Сложена реченица  

Как только скрылось солнце, стало холодно.  

Начински односи  

а) Реченице са глаголским прилогом  

Друзья возвращались домой весело разговаривая.  

Он поздоровался кивнув головой.  

б) Сложена реченица Мы все сделали так, как сказал учитель.  

Он оказался способнее, чем я предполагал.  

Узрочни односи  

а) Реченице с глаголским прилогом  

Не находя нужного слова, он замолчал.  

Почувствовав голод, брат решил пообедать без меня,  

б) Сложена реченица  

Так как брат почувствовал голод, он решил победать без меня.,  

Циљни односи  

а) Реченице са одредбом у инфинитиву  

Мать отпустила дочку гулять  

Мы пришли проститься/чтобы проститься,  

б) Сложена реченица  

Чтобы правильно говорить, нужно хорошо усвоить грамматику.  

Лексикологија  

Најчешћи деминутиви именица и придева.  

Лексикографија  

Структура једнојезичних речника и служење њиме. 

Начин остваривања програма 

Програм првог страног језика намењен је трогодишњем и четворогодишњем образовању и васпитању у средњим стручним школама и чини заокружену целину са 

програмом страних језика за основну школу, обезбеђујући тако континуитет учења страног језика започетог у основној школи.  

Структуру програма чине:  

а) захтеви и садржаји који су заједнички за трогодишње и четворогодишње школовање;  

б) захтеви и садржаји који су диференцирани према разликама у фонду часова и укупној оријентацији датог типа школе;  

- школски писмени задаци (за сваки разред по два писмена задатка);  

- језички садржаји (за сваки језик и сваки разред посебно).  

Облици наставе  

Комуникативна настава страних језика се реализује тако што се примењују различити облици рада као нпр. рад у групама и паровима, рад у пленуму или 
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појединачни уз примену додатних средстава у настави (аудио-визуелних материјала, информационо-технолошких извора, игара, аутентичног материјала, итд.), 

као и уз примену принципа наставе по задацима (таск-басед лангуаге теацхинг; enseñanza пор тареас, хандлунгсориентиертер ФСУ...)  

Препоруке за реализацију наставе  

У наставном процесу неопходно је ускладити улоге наставника, ученика и наставних средстава. Наставник мора да добро одреди колико времена на часу може да 

буде потрошено на фронтална излагања и објашњења, фронталне активности као што су питања и одговори (разликујући при том референцијална, демонстративна 

и тест питања) као и на остале облике рада.  

Наставници треба да схвате да су њихови поступци којима одражавају своје ставове и способности најважнији део окружења за учење и усвајање језика. Стога је 

неопходно да наставник прида значај:  

- вештинама подучавања;  

- вештинама организовања рада у учионици;  

- способностима да спроводи истраживања праксе и да размишља о свом искуству;  

- стиловима подучавања;  

- разумевању тестирања, оцењивања и евалуације и способностима за њихово спровођење;  

- знањима и способностима да предаје социокултурне садржаје;  

- интеркултурним ставовима и вештинама;  

- знањима о естетској вредности књижевности и способностима да развије такво разумевање код ученика;  

- способностима за индивидуализацију рада у одељењу у којем наставу похађају типови ученика с различитим способностима за учење.  

Ови релевантни квалитети и способности се најбоље развијају када наставник:  

- надгледа, прати рад и одржава ред у учионици;  

- стоји на располагању ученицима и пружа им индивидуалне савете;  

- преузме улогу супервизора и фацилитатора уважавајући примедбе у вези са њиховим учењем, реагујући на њих и координирајући њихове активности.  

Стога се у настави страних језика препоручују следеће активности којима се гарантује најефикаснија реализација наставног програма, и то су:  

- слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом који чита наставник или који ученици чују са звучних записа;  

- рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације, итд.);  

- мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу или родитеље и сл.);  

- дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим трајањем, док су дискусије 

спонтаније и неприпремљене интеракције на одређену тему);  

- обимнији пројекти који се раде у учионици и ван ње у трајању од неколико недеља до читавог полугодишта уз конкретно видљиве и мерљиве производе и 

резултате;  

- усклађивање Програмом предвиђене граматичке грађе са датим комуникативним функцијама и темама, и то у склопу језичких активности разумевања (усменог) 

говора и писаног текста, усменог и писменог изражавања и медијације;  

- евалуација (формативна која се спроводи током године и служи усмеравању даљег тока наставе и сумативна на крају године која указује на остварење циљева и 

задатака) и самоевауација (језички портфолијо) ученичких постигнућа.  

Важан циљ у учењу страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се језик користи ради 

информисаности и оспособљености за једноставну комуникацију у усменом и писаном облику на страном језику. Тај сегмент наставе страног језика који се 

прогресивно увећава од 20 до 50% током трогодишњег односно четворогодишњег образовања мора да буде јасно дефинисан и у складу са исходима везаним за 

квалификације струке.  

Неопходно је да стручна тематика која се обрађује на страном језику прати исходе појединих стручних предмета и буде у корелацији са њима. Реализација наставе 

језика струке се много више огледа у развијању рецептивних него продуктивних вештина јер је сврха учења страног језика, у првој линији, усмерена на то да се 
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ученици оспособе да прате одређену стручну литературу у циљу информисања, праћења иновација и достигнућа у области струке, усавршавања и напредовања. 

Стога је спектар текстова који се препоручују велики: шематски прикази, упутства о примени апарата, инструмената или пак материјала, хемикалија, рецепти, 

декларације, краћи стручни текстови чији је садржај релевантан за тематске садржаје стручних предмета, извештаји, каталози, програми сајамских активности и 

сл. Веома је битно у раду са таквим текстовима одредити добру дидактичку подршку. Добро осмишљени налози упућују на то да одређене текстове, у зависности 

од тежине и важности информација које они носе, треба разумети глобално, селективно или пак детаљно. Продуктивне вештине треба ограничити на строго 

функционалну примену реалну за захтеве струке. То подразумева писање кратких порука, мејлова у оквиру пословне комуникације (поруџбенице, рекламације, 

захтеви, молбе) и вођење усмене комуникације која омогућава споразумевање на основном нивоу било у директном контакту са саговорником или у телефонском 

разговору. 

Начин провере  остварености исхода 

Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По правилу, наставник је 

обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу на часу (делу часа). Поред писмених, у 

складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака (усмених, практичних - примерених могућностима ученика и 

њиховој оптерећености разним обавезама). 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране   

Разред: Други 

Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

35    

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама ("Сл. гласник СРС - Просветни гласник", бр. 

6/90 и "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003 , 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ наставе је унапређивање ликовне писмености и естетских критеријума, оспособљавање за успешну визуелну и вербалну комуникацију. 

Задаци наставе су да ученици: 

- унапреде знања о ликовним законитостима, техникама, материјалима и прибору и буду оспособљени за примену стеченог знања у настави и свакодневном 

животу;  

- упознају национално и светско културно и уметничко наслеђе и развију одговоран однос према очувању културне и уметничке баштине;  

- унапреде естетске критеријуме;  

- развијају визуелно опажање, моторику, стваралачко и критичко мишљење, радозналост, имагинацију и иновативност кроз разноврсне ликовне и проблемске 

задатке и буду оспособљени да стечена искуства примењују у настави других предмета, свакодневном животу, даљем школовању и будућем занимању;  

- стекну увид у значај повезаности ликовног стваралаштва са осталим уметностима, наукама и процесима рада;  

- буду оспособљени за индивидуални и тимски рад;  

- буду оспособљени да примене стечена знања и умења у уређењу, унапређењу и очувању животне и радне средине. 

Садржај 

I. Целина  

а) Општи појмови  

Шта је уметност. Уметност у простору, уметност у времену. Уметност и природа. Уметност и друштво.  

б) Самостално ликовно изражавање  

Линија као елемент уметничког израза. Боја као средство сликарског обликовања. Тродимензионално обликовање.  

в) Уметничко наслеђе  

Појава уметничког стварања. Праисторијски споменици на територији Србије.  

Уметност старог Истока.  

Развој уметности у Грчкој. Најзначајнија остварења и водећи уметници.  

Уметност старог Рима. Антички споменици у Србији. Појава хришћанске уметности. Византијска уметност. Исламска уметност.  

II. Целина  

а) Општи појмови  

Перспектива: инверзна, линеарна, ваздушна.  
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б. Уметничко наслеђе  

Средњевековна уметност западне Европе.  

Српска средњовековна уметност: Рашка школа, Српска средњовековна уметност од 1300-1371. год. и Моравска школа (избор споменика по архитектури и 

живопису).  

Рана и висока ренесанса у Италији. Водећи представници и њихова дела.  

в) Самостално ликовно изражавање. Простор. Перспектива.  

III. Целина  

а) Општи појмови  

Светло и сенка као елементи сликарског и скулпторског обликовања.  

б. Самостално ликовно изражавање. Светлински односи. Боја.  

в) Уметничко наслеђе  

Барокна уметност - опште одлике и водећи уметници барока (Бернини, Каравађо, Веласкез, Рубенс, Рембрант). Уметност 19. века (неокласицизам, романтизам и 

реализам) у Европи и Србији и водећи представници (Давид, Енгр, Жерико, Делакроа, Рид, Тарнер, Курбе; Катарина Ивановић, Ђура Јакшић, Новак Радонић, Паја 

Јовановић, Урош Предић и Ђорђе Крстић).  

IV. Целина  

а) Општи појмови  

Нови облици изражавања у уметности.  

б) Уметничко наслеђе  

Правци у уметности крајем 19. века: импресионизам и постимпресионизам. Уметност прве половине 20. века: опште одлике, најпознатији правци и појаве. 

Тенденције у уметности друге половине 20. века.  

в) Самостално ликовно изражавање.  

Композиција (Компоновање објеката у одређеном простору с обзиром на намену). Фотографија. Филм - покретна слика. 

Начин остваривања програма 

Садржаји програма у оквиру једне целине равноправно чине: теорија обликовања, самостално ликовно изражавање, уметничко наслеђе.  

Теорија обликовања се реализује кроз теоретски и практичан рад и у функцији је унапређивања ликовне писмености (ликовни елементи и принципи 

компоновања), овладавања традиционалним и савременим техникама и материјалима и оспособљавања ученика да стечена знања и умења примењују у настави, 

свакодневном животу, даљем школовању и будућем занимању. Обрада теоретских садржаја укључује и рад на ликовним задацима, посредно и непосредно 

проучавање репрезентативних уметничких дела и перцепцију природе и окружења, а увежбавање се реализује кроз проблемске задатке.  

Самостално ликовно изражавање подразумева стваралачко изражавање традиционалним и савременим медијима у складу са индивидуалним способностима и 

интересовањима ученика. Ученицима је потребно омогућити самостални избор медија, мотива, техника, материјала и формата.  

Ученике треба упознати са најзначајнијим уметничким делима светске уметности, а већу пажњу посветити националном културном и уметничком наслеђу. 

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

поређење и успостављање веза између различитих садржаја (нпр. повезивање садржаја предмета са свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); 

самопроцену и процену ликовних и уметничких дела и ефикасну визуелну и вербалну комуникацију.  

Креативност подразумева подршку ученицима да откривају, експериментишу, успостављају нове односе и долазе до нових решења у различитим активностима и 

оспособљавање ученика да стечено искуство примене у другим наставним предметима, свакодневном животу и будућим занимањима.  

За подстицање креативности неопходно је имати у виду значај мотивационих садржаја, домен ученичких доживљаја и корелацију.  

Развој стваралачког мишљења треба подстицати у свим наставним активностима и садржајима у којима је то могуће.  
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Садржаји се реализују кроз следеће облике наставе:  

- индивидуални;  

- фронтални;  

- рад у паровима;  

- групни или тимски;  

- домаћи рад;  

- екскурзије, посете локалитетима, музејима, галеријама, установама за образовање уметника, уметничким атељеима; сусрете са уметницима и активно учешће у 

културним и уметничким манифестацијама и активностима.  

Корелација са другим предметима:  

- Музичка култура;  

- Српски језик и књижевност;  

- Историја;  

- Географија;  

- Биологија;  

- Физика;  

- Хемија;  

- Математика;  

- Рачунарство и информатика.  

Начин провере  остварености исхода 

У настави ликовне културе оцењује се активност ученика, процес рада и постигнути напредак, а вреднује и самовреднује резултат рада.  

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране  

Разред: Други 

Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама ("Сл. гласник СРС - Просветни гласник", бр. 

6/90 и "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно - образовним подручјима, 

допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени 

моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада. 

Задаци наставе физичког васпитања су: 

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

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

- подстицање 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.  

Садржај 

1. АТЛЕТИКА  

У свим атлетским дисциплинама треба радити на развијању основних моторичких особина за дату дисциплину;  

1.1. Трчање:  

Усавршавање технике трчања на кратке и средње стазе:  

100 м ученици и ученице;  

800 м ученици и ученице ;  

штафета 4 x 100 м ученици и ученице.  

Вежбање технике трчања на средњим стазама умереним интензитетом и различитим темпом у трајању од 5 до 10 мин.  

Крос: јесењи и пролећни  

800 м ученице;  

1000 м ученици.  

1.2. Скокови:  

Скок удаљ корачном техником.  
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Скок увис леђном техником.  

1.3. Бацања:  

Бацање кугле, једна од рационалних техника (ученице 4 кг, ученици 5 кг).  

Спровести такмичења у одељењу, на резултат, у свим реализованим атлетским дисциплинама.  

2. СПОРТСКА ГИМНАСТИКА: ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ  

Напомена:  

- Наставник олакшава, односно отежава програм на основу моторичких способности и претходно стечених умења ученика.  

2.1. Вежбе на тлу  

За ученике и ученице:  

- из упора за рукама, зибом, провлак згрчено напред до упора пред рукама  

- колут напред и спојено усправом и искораком леве/десне ноге вага претклоном и заножењем, издржај,  

- премет странце упором у "бољу" страну (на пример: улево) и спојено и спојено премет странце у "слабију" страну (удесно)  

- за напредни ниво: премет напред упором  

2.2. Прескок  

За ученике коњ у ширину висине 120 цм; за ученице 110 цм:  

- згрчка;  

- разношка  

- за напредни ниво: склонка и прескоци са заножењем  

2.3. Кругови  

За ученике /доскочни кругови/:  

- њих, зањихом саскок (чување)  

2.4. Разбој  

За ученике /паралелни разбој/:  

- из упора седећег разножно пред рукама, узручењем прехват испред тела, вучењем склоњено став на раменима, издржај, спуст назад у упор седећи разножно, 

прехват до упора седећег разножно пред рукама, сножити и зањихом саскок.  

За ученице /двовисински разбој, једна притка, вратило/:  

- вис на в/п лицем према н/п: клим, премах згрчено једном ногом до виса лежећег на н/п, прехват (може разноручно) на н/п до упора јашућег; премах одножно 

предножном уназад до упора предњег; замахом уназад - зањихом саскок пруженим телом;  

- једна притка: наскок у упр предњи, премах одножно једном ногом до упора јашућег; премах одножно заножном до упора стражњег; саскок саседом - замахом 

ногама унапред).  

2.5. Вратило  

За ученике  

дочелно:  

- из упора предњег премаси одножно  

доскочно  

- успостављање њиха климом, њих у вису (повећавати амплитуду), саскок у зањиху  

2.6. Греда  

За ученице /висока греда/:  

- лицем према десном крају греде, чеоно: залетом и суножним одскоком наскок у упор чучећи; окрет за 90° удесно; усправ у успон, окрет у успону за 180° улево, 
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лагано трчање на прстима, скок са променом ногу, кораци у успону до краја греде; саскок згрчено (бочно у односу на греду).  

2.7. Коњ са хватаљкама  

За ученике:  

- из упора пред рукама (упора стражњег), коло заножно левом, коло заножно десном.  

СПОРТСКА ИГРА (по избору)  

Понављање и учвршћивање раније обучених елемената. Даље проширивање и продубљавање техничко-тактичке припремљености у складу са изборним 

програмом. Учествовање на такмичењима на нивоу одељења, школе и међушколских такмичења.  

Минимални образовни захтеви:  

Атлетика: трчање на 100 м за ученике и ученице, трчање на 800 м за ученике и 500 м за ученице, скок удаљ, скок увис, бацање кугле - на резултат.  

Такмичење у тробоју (трчање, скок увис, бацање кугле на резултат).  

Вежбе на справама и тлу:  

Школско такмичење (одељење, школа): актив наставника физичког васпитања бира справе на којима ће се ученици такмичити.  

За напредније ученике: састави из програма школских спортских такмичења и учешће на вишим нивоима школских такмичења.  

Минимални образовни захтеви:  

За ученике: наставни садржаји из програма вежби на тлу, прескока, једне справе у упору и једне справе у вису;  

За ученице: наставни садржаји из програма вежби на тлу, прескока, греде и двовисинског разбоја.  

Начин остваривања програма 

Програм физичког васпитања је наставак програма физичког васпитања у основној школи, с тим што је усмерен на још интензивније остваривање индивидуалних 

и друштвених потреба у области физичке културе. Ради тога, овај програм заснован је на индивидуализацији процеса физичког васпитања:  

- обезбеђује повезивање знања са животом и праксом и каснијим опредељењима ученика;  

- заснован је на изборној настави за коју се ученици определе према свом афинитету и потребама;  

- обавезује школу на остваривање одређених задатака у овој области.  

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА  

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

Током реализације часова физичког васпитања давати информације о томе које вежбе позитивно утичу на статус њиховог организма, с обзиром на карактеристике 

њихове професије, а које негативно утичу на здравље;  

Ученици који похађају четворогодишње стручне школе далеко су више оптерећени у редовном образовању практичном и теоријском наставом од осталих 

ученика. Због тога је физичко васпитање, у овим школама, значајно за активан опоравак ученика, компензацију и релаксацију с обзиром на њихова честа статичка 

и једнострана оптерећења. Теоријска знања из области физичких активности су од великог значаја за укупним бављењем физичким вежбама.  

Облици наставе  

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:  

теоријска настава;  

мерење и тестирање;  

практична настава.  

Подела одељења на групе  

Одељење се не дели приликом реализације;  

Настава се изводи фронтално и по групама, у зависности од карактера методске јединице која се реализује. Уколико је потребно, нарочито за вежбе из корективне 

гимнастике, приступ је индивидуалан.  
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Место реализације наставе  

Теоријска настава се реализује у учионици или у сали, истовремено са практичном наставом;  

Практична настава реализује се на спортском вежбалишту (сала, спортски отворени терени, базен, клизалиште, скијалиште).  

Препоруке за реализацију наставе  

Настава се реализује у циклусима који трају приближно 10-12 часова (узастопних). Наставнику физичког васпитања је остављено да, зависно од потреба, 

прецизира трајање сваког циклуса, као и редослед њиховог садржаја.  

Садржај циклуса је:  

- за проверу нивоа знања на крају школске године - један;  

- за атлетику - један;  

- за гимнастику: вежбе на справама и тлу - један;  

- за спорт по избору ученика - два;  

- за повезивање физичког васпитања са животом и радом - један.  

Начин остваривања програма  

Садржаји програма усмерени су на: развијање физичких способности; спортско-техничко образовање; повезивање физичког васпитања са животом и радом.  

Годишњи план, програм и распоред кросева, такмичења, зимовања и других облика рада утврђује се на почетку школске године на наставничком већу, на предлог 

стручног већа наставника физичког васпитања.  

Стручно веће наставника физичког васпитања, самостално, одређује редослед обраде појединих садржаја програма и циклуса.  

Часови у току недеље треба да буду распоређени у једнаким интервалима, не могу се одржавати као блок часови. Настава се не може одржавати истовремено са 

два одељења ни на спортском терену ни у фискултурној сали.  

У свим разредима настава физичког васпитања се реализује одвојено за ученике и одвојено за ученице, а само у школама које имају по два паралелна објекта за 

физичко васпитање дозвољена је истовремена реализација часа.  

ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ  

Из фонда радних дана и за извођење редовне наставе школа у току школске године организује:  

Два целодневна излета са пешачењем:  

II разред до 12 км (укупно у оба правца);  

Два кроса: јесењи и пролећни.  

Стручно веће наставника физичког васпитања утврђује програм и садржај излета, и дужину стазе за кросеве, према узрасту ученика.  

Школа организује и спроводи спортска такмичења, као јединствени део процеса наставе физичког васпитања. Спортска такмичења организују се у оквиру радне 

суботе и у друго време које одреди школа. Међушколска спортска такмичења организују се у оквиру календара које одреди Савез за школски спорт и олимпијско 

васпитање Србије које је уједно и организатор ових такмичења.  

Начин провере остварености исхода 

Праћење напретка ученика у физичком васпитању се обавља сукцесивно у току читаве школске године, на основу методологије праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичком васпитању - стандарди за оцењивање физичких способности ученика и постигнућа у спортским играма.  

Оквирни број часова по темама:  

Тестирање и провера савладаности стандарда из основне школе (6 часова).  

Теоријских часова (2 у првом и 2 у другом полугодишту).  

Атлетика (12 часова).  

Гимнастика: вежбе на справама и тлу (12) часова.  
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Спортска игра: по избору школе (12 часова).  

Физичка активност, односно спортска активност:у складу са могућностима школе а по избору ученика (10 часова).  

Пливање (10 часова).  

Провера знања и вештина (4 часа).  

ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ  

Из фонда радних дана и за извођење редовне наставе школа у току школске године организује:  

Два целодневна излета са пешачењем:  

II разред до 12 км (укупно у оба правца);   

Два кроса: јесењи и пролећни.  

Стручно веће наставника физичког васпитања утврђује програм и садржај излета, и дужину стазе за кросеве, према узрасту ученика.  

Школа организује и спроводи спортска такмичења, као јединствени део процеса наставе физичког васпитања. Спортска такмичења организују се у оквиру радне 

суботе и у друго време које одреди школа. Међушколска спортска такмичења организују се у оквиру календара које одреди Савез за школски спорт и олимпијско 

васпитање Србије које је уједно и организатор ових такмичења. 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 1009 
 

 

Наставни предмет: ИСТОРИЈА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други  

Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама ("Сл. гласник СРС - Просветни гласник", бр. 

6/90 и "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ наставе историје је 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); унапређивање функционалних 

вештина и компетенција неопходних за живот у савременом друштву (истраживачких вештина, критичког и креативног мишљења, способности изражавања и 

образлагања сопствених ставова, разумевања мултикултуралности, развијање толеранције и културе аргументованог дијалога); оспособљавање за ефикасно 

коришћење информационо-комуникационих технологија; развијање свести о потреби сталног усавршавања и свести о важности неговања културно-историјске 

баштине. 

Задаци наставе историје су да ученици: 

- стекну и прошире знања о националној и општој историји (политичкој, економској, друштвеној, културној...), да разумеју узроке и последице историјских 

догађаја, појава и процеса, и улогу истакнутих личности у развоју људског друштва;  

- поседују свест о повезаности појава из прошлости са појавама из садашњости;  

- разумеју да национална историја представља саставни део регионалне, европске и глобалне историје;  

- развијају истраживачки дух и критички однос према прошлости самосталном анализом различитих историјских извора и литературе и проналажењем и 

систематизовањем стечених информација;  

- буду оспособљени за проналажење, прикупљање и коришћење информација датих у различитим симболичким модалитетима (историјске карте, графикони, 

табеле...) и њихово повезивање са претходним историјским знањем;  

- буду оспособљени да препознају различита тумачења истих историјских догађаја;  

- повезују стечена знања и вештине са садржајима сродних наставних предмета;  

- буду оспособљени за примену стечених знања и практичних вештина у свакодневном животу;  

- унапређују вештине неопходне за индивидуални и тимски рад (комуникативност, образлагање сопствених ставова, аргументовани дијалог...);  

- развијају одговорност, систематичност, прецизност и позитивни став према учењу;  

- развијају свест о квалитету стеченог знања и потреби сталног усавршавања. 

Садржај 

Свет у другој половини XIX и почетком XX века  
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Друштвено-економске и културне прилике:  

Економски напредак; друга индустријска револуција. Пораст националног богатства у развијеним земљама, друштвено раслојавање, грађанске и радничке 

политичке странке. Опште одлике културе.  

Међународни односи:  

Интересне сфере великих сила и подела колонија у Азији и Африци. Формирање политичких и војних савеза и међународне кризе.  

Србија, Црна Гора и њихови суседи у другој половини XIX и почетком XX века  

Србија у другој половини XIX и почетком XX века:  

Друга владавина Милоша и Михаила Обреновића, намесништво и устав из 1869. године; владавина Милана Обреновића, ослободилачки ратови 1876-1878. године 

и стицање независности; проглашење краљевине, настанак модерних политичких странака, Тимочка буна 1883. године, српско-бугарски рат 1885. године, 

владавина Александра Обреновића; Мајски преврат и успон демократије (Петар И Карађорђевић). Културне прилике и привредни развој крајем XIX и почетком 

XX века.  

Црна Гора у другој половини XIX и почетком XX века:  

Ослободилачки рат 1876-1878. године и стицање независности; апсолутизам књаза Николе Петровића; устав из 1905. године и страначке борбе, проглашење 

краљевине.  

Срби у Аустроугарској у другој половини XIX и почетком XX века:  

Аустро-угарска нагодба и њене последице; покрет Светозара Милетића и црквено-школска аутономија; положај Срба у Војној крајини, цивилној Хрватској и 

Славонији. Хрватско-српска коалиција. Босна и Херцеговина под аустроугарском влашћу - окупациони режим, национални односи, аграрно питање, анексија.  

Балкански ратови:  

Супротности између балканских држава; Балкански савез; Први и Други балкански рат и њихов историјски значај.   

Први светски рат и револуције у Русији и Европи  

Први светски рат:  

Карактер рата и главни фронтови, ток рата и најзначајније битке; Фебруарска и Октобарска револуција у Русији; револуције у Немачкој и Мађарској. Распад 

царстава. Србија и Црна Гора у рату (Церска, Колубарска и Мојковачка битка, Солунски фронт); југословенска идеја (Нишка, Крфска и Женевска декларација); 

проглашење Краљевине СХС.  

Свет између два светска рата  

Друштвене, политичке, привредне и културне прилике:  

Друштвене прилике и превирања, криза демократије и појава тоталитарних идеја (комунизам, фашизам и нацизам); раднички покрет; прилике у СССР-у; 

модернизација привреде; велика економска криза и модели њеног решавања. Основне одлике развоја културе.  

Међународни односи:  

Победничке и поражене земље; Друштво народа; заоштравање међународних односа; грађански рат у Шпанији, аншлус Аустрије, Минхенски споразум, пакт 

Рибентроп - Молотов.  

Југославија између два светска рата:  

Конституисање Краљевине СХС и Видовдански устав (1921); политичке, економске и културне прилике, национално питање; лични режим краља Александра и 

устав из 1931. године; намеснички режим - влада Милана Стојадиновића, стварање Бановине Хрватске и влада Цветковић - Мачек (1939); спољна политика 

југословенске државе.  

Други светски рат  

Свет у Другом светском рату:  

Карактер рата и главни фронтови; победе сила осовине у првој фази рата; образовање Антифашистичке коалиције; прекретнице у рату (Стаљинград и Ел 

Аламејн). Геноцид, холокауст и концентрациони логори. Покрети отпора у Европи. Савезничке конференције (Техеран, Јалта, Потсдам); супротности међу 
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савезничким силама.  

Југославија у Другом светском рату:  

Приступање Тројном пакту и војни пуч 27. марта 1941, Априлски рат и војни слом, окупација, деоба територија и квислиншки режими, Независна Држава 

Хрватска и политика геноцида над Србима, Јеврејима и Ромима; устанци и организовани покрети отпора, револуционарно освајање власти, грађански рат, 

најзначајније војне операције, савезничка политика према Југославији, основи новог државног уређења, завршне операције за ослобођење југословенског 

простора, жртве рата и допринос савезничкој победи.  

Свет и Југославија после Другог светског рата  

Друштвене, политичке и привредне прилике:  

Промена односа снага међу великим силама, хладни рат; стварање блокова; Улога ОУН у очувању мира, антиколонијални покрети; Покрет несврстаних. Свет у 

савременом добу - распад СССР, нестанак Источног блока, ЕУ, глобализација, научно-технолошка револуција.  

Југославија после Другог светског рата:  

Конституисање југословенске федерације и њено међународно признање; политичке, економске и културне прилике; сукоб са Информбироом, сарадња са 

Западом, улога у Покрету несврстаних; самоуправни концепт социјалистичког развоја, устав из 1974. године, дезинтеграција и распад југословенске државе; 

настанак нових држава; демографске, економске и културне последице нестанка Југославије; Косовско питање, раздвајање Србије и Црне Горе. 

Начин остваривања програма 

Полазну тачку програма чине циљ и задаци овог предмета, чија реализација треба да буде прилагођена узрасту и развојним карактеристикама ученика. Садржаје 

треба прилагођавати ученицима, како би најлакше и најбрже достигли наведени циљ. Наставник има слободу да сам одреди распоред и динамику активности за 

сваку тему, уважавајући циљ и задатке предмета.  

Програм се може допунити садржајима из прошлости завичаја, чиме се код ученика постиже јаснија представа о историјској и културној баштини у њиховом крају 

(археолошка налазишта, културно-историјски споменици, музејске збирке...).  

У средњим школама на наставном језику неке од националних мањина могу се, осим садржаја из њихове историје који су дати у програму, обрадити и проширени 

наставни садржаји из прошлости тог народа. При томе, наставници ће настојати да, коришћењем разноврсних извора и релевантне историографске и етнографско-

антрополошке литературе, ученицима пруже могућност да стекну јасну представу о прошлости народа коме припадају, али и окружења у коме живе: какав им је 

био начин живота и које су значајне личности обележиле њихову историју.  

Важно је искористити велике могућности које историја као наративни предмет пружа у подстицању ученичке радозналости, која је у основи сваког сазнања. 

Наставни садржаји треба да буду представљени као "прича", богата информацијама и детаљима, како би историјски догађаји, појаве и процеси били предочени 

јасно, детаљно и динамично. Настава би требало да помогне ученицима у стварању што јасније представе не само о томе шта се десило, већ и зашто се десило и 

какве су последице проистекле.  

Посебно место у настави историје имају питања, она која поставља наставник ученицима, и она која долазе од ученика, подстакнута оним што су чули у учионици 

или што су сазнали ван ње, користећи различите изворе информација. Добро осмишљена питања наставника имају подстицајну функцију за развој историјског 

мишљења и критичке свести, како у фази утврђивања и систематизације градива, тако и у обради наставних садржаја. У зависности од циља који наставник жели 

да оствари, питања могу имати различите функције: фокусирање пажње на неки садржај или аспект, подстицање поређења, трагање за појашњењем итд.  

Да би схватио догађаје из прошлости, ученик треба да их "оживи" у свом уму, у чему велику помоћ може пружити употреба различитих историјских текстова, 

карата и других извора историјских података (документарни и играни видео и дигитални материјали, музејски експонати, илустрације), обилажење културно-

историјских споменика и посете установама културе. Коришћење историјских карата изузетно је важно, јер омогућава ученицима да на очигледан и сликовит 

начин доживе простор на коме су се догађаји одвијали, олакшавајући им праћење промена на одређеној територији.  

Треба искористити и утицај наставе историје на развијање језичке и говорне културе (беседништва), будући да историјски садржаји богате и оплемењују језички 

фонд ученика. Неопходно је имати у виду интегративну функцију историје, која у образовном систему, где су знања подељена по наставним предметима, помаже 
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ученицима да схвате повезаност и условљеност географских, економских и културних услова живота човека кроз простор и време. Треба избегавати фрагментарно 

и изоловано учење историјских чињеница, јер оно има најкраће трајање у памћењу и најслабији трансфер у стицању других знања и вештина.  

Како би циљеви наставе историје били што потпуније остварени, препоручује се и примена дидактичког концепта мултиперспективности.  

Одређене теме, по могућности, треба реализовати са одговарајућим садржајима из сродних предмета, а посебну пажњу треба посветити оспособљавању ученика за 

ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија (употреба Интернета, прављење Power point  презентација, коришћење дигиталних аудио-

визуелних материјала и израда реферата и матурског рада) 

Начин провере  остварености исхода 

Пожељно је што више користити различите облике организоване активности ученика (индивидуални рад, рад у пару, рад у групи, радионице или домаћи задаци, 

као што су семинарски радови, презентације, самостални и групни пројекти...).  

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: МАТЕМАТИКА  

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

105    

Недељни фонд часова: 3    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама ("Сл. гласник СРС - Просветни гласник", бр. 

6/90 и "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

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. 

Садржај 

Тригонометрија правоуглог троугла (8)  

Тригонометријске функције оштрог угла; основне тригонометријске идентичности. Табеле вредности тригонометријских функција.  

Решавање правоуглог троугла.  

Степеновање и кореновање (17)  

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

Функција y=xн (н e N) и њен график.  

Корен, степен чији је изложилац рационалан број. Основне операције са коренима.  
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Комплексни бројеви и основне операције са њима.  

Квадратна једначина и квадратна функција (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.  

Експоненцијална функција, логаритамска функција (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).  

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).  

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.  

НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска писмена задатка са једночасовним исправкама (12).  

Начин остваривања програма 

Битне карактеристике програма  

Основне карактеристике програма математике су: усклађеност са програмом математике за основну школу; заступљеност заједничких садржаја из програма 

математике за гимназије и стручне школе; логичка повезаност садржаја, посебно са аспекта развоја математике; настојање, где год је то било могуће, да садржаји 

математике претходе садржајима других предмета у којима се математика примењује; заступљеност оних елемената развоја математике који чине основу 

математичке културе свих свршених ученика средњих школа; хоризонтална и вертикална усклађеност између програма математике за поједине групације струка и 

степена стручне спреме, као и између ових програма и програма за поједине смерове у гимназији (распоред тема по разредима, њихов обим, основни захтеви и 

сл.).  

При избору садржаја програма била је врло значајна образовна и васпитна функција наставе математике и њен допринос даљем оспособљавању ученика да 

логички мисле и стваралачки приступају решавању различитих проблема, јер таква оспособљеност (захваљујући адекватним математичким садржајима и 

методама) има широки утицај на многобројне делатности и омогућава касније ефикасно учење.  

Веома су значајни и практични циљеви наставе математике. То значи да се води рачуна о примени математике у животу, пракси и другим научним областима које 

ученици на овом когнитивном нивоу изучавају или ће их учити касније.  

За реализацију циља и задатака наставе математике изабрани садржаји програма су довољно приступачни свим ученицима. Они такође могу и стимулативно 

деловати на ученике, јер они имају могућност да их усвоје и на нешто вишем нивоу (већи степен апстракције и генерализације, синтезе и примене, стваралачко 
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решавање проблема). У вези с тим, строгост у интерпретацији садржаја треба да буде присутна у прихватљивој мери, уз ослањање на математичку интуицију и 

њено даље развијање. Мотивација и интуитивно схватање проблема треба да претходе строгости и критичности, а излагање градива мора бити праћено добро 

одабраним примерима. Након довољног броја урађених примера треба приступити генералисању појма, чињенице и сл. Наиме, школска математика не може бити 

сасвим формализована, тј. изложена строго дедуктивно. Колико ће она строга бити одређује уџбеник и наставник математике (у зависности од фонда часова, 

састава одељења и предзнања ученика). 

Неке опште напомене  

1. Да би се остварио постављени циљ, наставе математике, неопходно је у току наставе успешно реализовати одређене образовне, васпитне и практичне задатке, 

истакнуте, на почетку програма.  

Услови за успешну реализацију програма математике су: правилно планирање и редовно припремање наставника за извођење наставе; целисходно коришћење 

фонда часова и добро организован наставни процес; комбинована примена савремених наставних метода и разноврсност облика рада са ученицима, уз смишљено 

одабирање и припремање примера и задатака и употребу одговарајућих наставних средстава, учила за наставу математике и рачунара. Све то треба да одрази 

интенције програма: подизање нивоа наставе и њену актуелизацију, стварање услова у којима ће ученици сопственим напорима усвајати трајна и активна 

математичка знања и оспособљавати се за примену тих знања и стицање нових знања.  

Тако организована и извођена настава математике, уз пуно интелектуално ангажовање ученика у свим фазама наставног процеса, у већој мери је ефикасна и 

продуктивна. Такође подстиче самоиницијативу ученика у стицању знања и доприноси изграђивању радних навика и подизању радне културе ученика (што је и 

важан васпитни задатак наставе).  

2. Реализација програма математике, посебно у И разреду, треба да представља природан прелаз од наставе у основној школи и да се заснива на већ стеченим 

математичким знањима ученика (што омогућава доста добра вертикална повезаност програма математике у средњим школама и основној школи). Објективна 

ситуација изискује и извесно систематско утврђивање и обнављање оних садржаја из програма основне школе на којима се заснива обрада садржаја у средњој 

школи, а то се може постићи интегрисањем појединих садржаја из основне школе у обраду нових садржаја на оном месту где је то потребно и у оној фази наставе 

када је то актуелно (обнављање на самом часу и самостално обнављање од стране ученика кроз домаћи рад и сл.). То претпоставља смишљено и студиозно 

планирање градива од стране наставника.  

3. У погледу математичке терминологије мора постојати континуитет у односу на коришћену (прописану) терминологију у основној школи.  

4. Ради осавремењивања наставе математике и ефикаснијег усвајања садржаја, пожељно је да се обезбеди и присуство рачунарске подршке у настави математике 

(у почетној фази у фронталном облику рада и уз коришћење узорних демонстрационих програмских апликација, уколико нема услова за масован индивидуални 

рад ученика на рачунару у оквиру наставе математике). 

Тригонометрија правоуглог троугла. Ученици треба да схвате везе између страница и углова правоуглог троугла (дефиниције тригонометријских функција 

оштрог угла), њихове последице и примене. При решавању правоуглог троугла треба се ограничити на једноставније и разноврсне задатке. 

Степеновање и кореновање. У овој наставној теми треба посветити пуну пажњу усвајању појма степена и корена и савлађивању операција са њима (на 

карактеристичним, али не много сложеним задацима). Од посебног је значаја релација √ а²=│а│, а такође и децимални запис броја у тзв. стандардном облику а • 

10н, где је 1< а <10 и н З. Рационалисање обрадити на примерима у којима су имениоци облика: √а,√а ± √б. Функцију у = xн испитивати само у неколико 

случајева (за н ≤ 4), са закључком о облику графика када је изложилац н паран и када је непаран број. У вези са комплексним бројевима треба обрадити само 

основне појмове и чињенице које ће бити неопходне при изучавању садржаја о квадратној једначини. 

Квадратна једначина и квадратна функција. Садржаји ове теме значајни су са становишта систематског изграђивања алгебре и практичних примена. Треба 

решавати и једначине са непознатом у имениоцу разломка, које се своде на квадратне једначине, као и једноставније једначине са параметрима. Посебну пажњу 

посветити примени квадратних једначина и неједначина у решавању разноврсних, а једноставнијих проблема. Неопходно је да ученици добро науче да скицирају 

и "читају" график квадратне функције. При испитивању квадратне функције у већој мери треба користити управо њен график (његову скицу), не инсистирајући 

много на одређеној "шеми испитивања функције" у којој цртање графика долази тек на крају. Квадратне неједначине треба решавати користећи знања о знаку 

квадратног тринома, као и знања о решавању линеарних неједначина. Решавати и једноставније ирационалне једначине (у програмима M12-M14). 
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Експоненцијална и логаритамска функција. Приликом обраде ових функција, за уочавање њихових својстава користити првенствено графичке интерпретације. 

На једноставним примерима упознати одређивање логаритама без употребе џепних рачунара (у циљу продубљивања појма логаритма). Логаритмовање обрадити у 

мери неопходној за практичне примене (уз коришћење џепних рачунара). 

Полиедри и обртна тела. У обради ових садржаја (у ствари, продубљивању и допуњавању знања која о њима ученици већ имају) значајно је да ученици већ 

усвојене основне појмове и чињенице просторне геометрије умеју успешно да примењују у решавању задатака (једноставнијих), укључујући и оне практичне 

природе (одређивање запремине модела неког геометријског тела, конкретне грађевине или предмета, ако унапред нису дати неопходни подаци и сл.). Ученици 

треба да "виде" да се изучавана својства просторних фигура широко користе у пракси, астрономији, физици, хемији и др. Посветити пажњу даљем развијању 

логичког мишљења и просторних представа ученика, уз позивање на очигледност, коришћење модела (или приручних средстава) и правилно скицирање 

просторних фигура. Рационалније је и боље прво наћи решење задатка у "општем облику", па онда замењивати дате податке. Корисно је повремено од ученика 

захтевати да дају процену резултата рачунског задатка (нпр. запремине, површине). Може се као задатак дати одређивање односа површина и односа запремина 

сличних полиедара и сличних обртних тела, као и одређивање полупречника уписане или описане сфере одређеног геометријског тела. Обрасце за површину и 

запремину лопте и њених делова није потребно изводити. 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ФИЗИКА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама ("Сл. гласник СРС - Просветни гласник", бр. 

6/90 и "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ наставе физике у средњој стручној школи јесте стицање функционалне писмености (природно-научне и техничке) и знања о физичким појавама и процесима 

и оспособљавање ученика за примену знања у струци и свакодневном животу, стицање радних навика, одговорности и способности за самосталан рад и за тимски 

рад, формирање основе за даље образовање. 

Задаци наставе физике су да ученици:  

- развијају природно-научну и техничку писменост;  

- стичу знања о физичким појавама значајним за струку и разумеју основне физичке законе;  

- развијају свест о значају експеримента у сазнавању, разумевању и проверавању физичких закона;  

- стекну способност за уочавање, формулисање, и решавање једноставнијих проблема;  

- развијају логичко и апстрактно мишљење и критички став у мишљењу;  

- схвате значај физике за технику и природне науке;  

- развијају способности и вештине за примену знања из физике у струци;  

- стичу знања о природним ресурсима, њиховој ограничености и одрживом коришћењу;  

- развијају правилан однос према заштити, обнови и унапређењу животне средине;  

- развијају радне навике, одговорност, систематичност, прецизност и позитиван став према учењу.  

Садржај 

I. Магнетно поље  

1. Магнетно поље струјног проводника. (Р)  

2. Магнетна индукција и јачина магнетног поља. Магнетни флукс. (П)  

3. Лоренцова сила. (П)  

4. Деловање магнетног поља на проводник са струјом. Амперова сила. Узајамно деловање два паралелна праволинијска струјна проводника. (Р)  

5. Електромагнетна индукција. Фарадејев закон и Ленцово правило. Самоиндукција и узајамна индукција. (П)  

Демонстрациони огледи:  

- Ерстедов оглед.  

- Линије сила магнетног поља (помоћу гвоздених опиљака).  

- Лоренцова сила.  
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- Деловање магнетног поља на рам са струјом.  

- Интеракција два паралелна струјна проводника.  

- Појава електромагнетне индукције (помоћу магнета, калема и галванометра).  

II. Осцилације  

1. Хармонијске осцилације (пример осциловања тела на опрузи). (П)  

2. Математичко клатно. (П)  

3. Пригушене осцилације. Принудне осцилације, резонанција. (Р)  

4. Електрично осцилаторно коло. Енергија електричног и магнетног поља. (П)  

Демонстрациони огледи:  

- Осциловање тега на опрузи.  

- Математичко клатно.  

- Пригушене осцилације.  

- Појава резонанције (механичке и електричне).  

Лабораторијска вежба  

- Математичко клатно.  

III. Таласи  

1. Настанак и простирање механичких таласа. Врсте таласа. (П)  

2. Величине којима се описује таласно кретање. (П)  

3. Прогресивни и стојећи таласи. (Р)  

4. Звук и његове основне карактеристике. (Р)  

5. Доплеров ефекат у акустици. (О)  

6. Настанак и својства електромагнетних таласа. Спектар електромагнетних таласа. Радар и његове примене. (Р)  

7. Таласна оптика. Интерференција, дифракција и поларизација светлости. (Р)  

8. Дисперзија светлости. (Р)  

Демонстрациони огледи:  

- Врсте таласа (помоћу таласне машине).  

- Својства звучних извора (монокорд, звучне виљушке, музички инструменти...) Звучна резонанција.  

- Одбијање, преламање таласа (таласна када).  

- Интерференција и дифракција светлости (помоћу ласера).  

- Поларизација светлости (поларизационим филтрима).  

- Разлагање беле светлости на спектар (стакленом призмом).  

Лабораторијске вежбе  

- Мерење брзине звука у ваздуху.  

- Мерење таласне дужине дифракционом решетком.  

IV. Основи квантне физике  

1. Квант енергије. Фотон (П).  

2. Фотоелектрични ефекат. Ајнштајнова једначина фотоефекта. (П)  

3. Де Бројева формула. (Р)  

Демонстрациони огледи:  
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- Фотоћелија.  

V. Основи атомске и нуклеарне физике  

1. Радерфордов модел атома. (Р)  

2. Боров модел атома. (Р)  

3. Рендгенско зрачење. (О)  

4. Спонтано и стимулисано зрачење. Ласер. (О)  

5. Састав и карактеристике атомског језгра. Дефект масе и енергија везе. Нуклеарне силе (Р).  

6. Радиоактивни распади језгра. Радиоактивно зрачење. (Р)  

7. Нуклеарне реакције. Фисија и фузија језгра. (Р)  

8. Детекција радиоактивног зрачења. Заштита од зрачења. (Р).  

Демонстрациони огледи:  

- Детекција радиоактивног зрачења.  

Начин остваривања програма 

Полазна опредељења при конципирању програма физике  

Наставни програм физике у средњој школи надовезује се структурно и садржајно на наставни програм физике у основној школи.  

Ученици треба да науче основне појмове и законе физике на основу којих ће разумети појаве у природи и имати целовиту слику о значају и месту физике у 

образовању, у струци и животу уопште. Они треба да стекну основу за даље школовање, првенствено на природно-научним и техничким факултетима, али и на 

свим осталим на којима физика као фундаментална наука има примену у струци (медицина, стоматологија...)  

Треба имати у виду да су у програмима редефинисани циљеви и задаци како би програми били прилагођени савременим научним и технолошким захтевима, као и 

савременим методичким и дидактичким поступцима, а наставни процес у складу са принципима, циљевима и општим исходима образовања. Стога програм 

физике у свим подручјима рада и у свим разредима треба читати и тумачити имајући стално на уму циљ и задатке наставе физике и образовања у целини.  

При измени програма физике узете су у обзир примедбе и сугестије наставника физике у стручним школама, изречене на стручним скуповима и семинарима, у 

мери која омогућава коришћење постојећих уџбеника.  

Тежило се и смањењу укупне оптерећености ученика. Програм је растерећен тако што су изостављени сви садржаји који нису неопходни за постизање 

постављених циљева и задатака наставе физике, као и методским приступом програмским садржајима.  

Имајући у виду да нису сви ученици подједнако заинтересовани и обдарени за физику, обогаћени су демонстрациони огледи, како бисмо наставу физике учинили 

занимљивијом и очигледнијом.  

Иако ово упутство за реализацију програма физике садржи неке опште педагошко-дидактичке елементе за остваривање програма у средњој школи и принципе на 

којима се заснива реализација образовно-васпитног процеса, сматрамо да ће бити од користи свим наставницима физике, јер се при реализацији програма, може 

прилагодити различитим подручјима рада и образовним профилима.  

1. Избор програмских садржаја  

Одабрани су они садржаји које на одређеном нивоу могу да усвоје сви ученици средњих стручних школа. То су углавном садржаји из класичне физике, који 

представљају основ за изучавање стручних предмета, а у знатно мањој мери елементи савремене физике неопходни за разумевање неких научних открића и 

технологија који могу битно да утичу на живот људи. При томе је узето у обзир да класична физика проучава појаве које су доступне чулима па се лакше могу 

разумети и прихватити, а имају и већу примену у свакодневној пракси и струци.  

2. Избор метода рада  

Програм даје могућност коришћења разних метода и облика рада (предавање наставника, разговор, огледи, практичан рад ученика, радионице, самосталан рад 

ученика или рад у групама...). Наставник сам треба да одабере најпогоднији приступ у обради сваке конкретне теме у складу са потребама и могућностима 
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ученика, као и наставним средствима којима располаже.  

На садржајима програма може се у потпуности илустровати суштина методологије истраживачког приступа у физици и другим природним наукама: посматрање 

појаве, уочавање битних својстава система на којима се појава одвија, мерење у циљу проналажења међузависности одабраних величина, планирање нових 

експеримената ради прецизнијег утврђивања тражених односа, формулисање физичких закона. У неким случајевима методички је целисходно увођење 

дедуктивне методе у наставу (нпр. показати како из закона одржања следе неки мање општи физички закони и сл.).  

3. Демонстрациони огледи  

Демонстрациони огледи чине саставни део редовне наставе физике, али су све мање заступљени. Присутна је недовољна опремљеност школа наставним 

средствима, у некима није заступљена ни кабинетска настава, али има и оних у којима се наставна средства не користе.  

Последњих година било је много семинара и стручних скупова на којима су кроз различите радионице приказани једноставни а ефектни огледи. Да не помињемо 

фестивале науке.  

Увођење једноставних експеримената за демонстрирање физичких појава има за циљ "враћање" огледа у наставу физике, развијање радозналости и интереса за 

физику и истраживачки приступ природним наукама.  

Једноставне експерименте могу да изводе и сами ученици (самостално или по групама) на часу или да их осмисле, ураде, анализирају и обраде код куће, 

користећи многе предмете и материјале из свакодневног живота.  

Наравно, наставници који имају могућности треба да у настави користе и сложеније експерименте.  

У настави свакако треба користити и рачунаре (симулације експеримената и појава, лабораторијске вежбе и обрада резултата мерења, моделирање, самостални 

пројекти ученика у облику семинарских радова и сл.).  

Начин презентовања програма  

За све четворогодишње стручне школе у којима се физика изучава према минималном плану годину или две године, са два часа недељно, програм је исти, а за 

различита подручја рада и образовне профиле предвиђени су различити програми (пре свега у складу са годишњим бројем часова физике и захтевима струке). 

Садржаји су подељени на одређени број тематских целина. Свака од тематских целина садржи одређени број тема.  

Програмски садржаји доследно су приказани у форми која задовољава основне методске захтеве наставе физике:  

- Поступност (од простијег ка сложенијем) при упознавању нових појмова и формулисању закона.  

- Очигледност при излагању наставних садржаја (уз сваку тематску целину побројано је више демонстрационих огледа а треба користити и симулације).  

- Повезаност наставних садржаја (хоризонтална и вертикална).  

Програм предвиђа да се унутар сваке веће тематске целине, после поступног и аналитичног излагања појединачних наставних садржаја, кроз систематизацију и 

обнављање изложеног градива, изврши синтеза битних чињеница и закључака и да се кроз њихово обнављање омогући да их ученици у потпуности разумеју и 

трајно усвоје. Поред тога, сваку тематску целину требало би започети обнављањем одговарајућег дела градива из претходног разреда или из основне школе. Тиме 

се постиже и вертикално повезивање наставних садржаја. Веома је важно да се кроз рад води рачуна о овом захтеву Програма, јер се тиме наглашава чињеница да 

су у физици све области међусобно повезане и омогућује се да ученик сагледа физику као кохерентну научну дисциплину у којој се почетак проучавања нове 

појаве наслања на резултате проучавања неких претходних.  

Редослед проучавања појединих тема није потпуно обавезујући. Наставник може прерасподелити садржаје према својој процени.  

Нивои образовно-васпитног рада  

Овога пута у садржајима програма није дат оријентациони број часова предвиђених за обраду наставних тема, обнављање градива и лабораторијске вежбе. То би 

могао бити "увод" у наставни процес у коме ће наставник, на основу дефинисаних циљева и задатака предмета, исхода и стандарда знања, самостално планирати 

број часова обраде, утврђивања... У овом "прелазном периоду", ипак ћемо дати табелу са оријентационим бројем часова, а у недостатку стандарда знања корисни 

ће бити нивои образовно-васпитних захтева, који дефинишу обим и дубину проучавања појединих елемената садржаја програма, а постојали су и до сада.  

Први ниво: обавештеност (О)  

Обавештеност као ниво образовно-васпитних захтева изискује да ученик може да се сети - репродукује оно што је учио: термине, специфичне чињенице, методе и 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 1021 
 

поступке, опште појмове, принципе (законе) или теорије. Значи, од ученика се очекује да градиво које је учио само познаје: да може да га искаже, исприча, опише, 

наведе и сл., тј. да може да га репродукује у битно неизмењеном облику.  

Други ниво: разумевање (Р)  

Разумевање као ниво образовно-васпитних захтева изискује да ученик буде оспособљен да градиво које је учио реорганизује: да одређене чињенице, појмове и 

принципе (законе) објасни, анализира, доведе у нове везе, које нису биле непосредно дате у градиву.  

Разумевање као образовно-васпитни ниво укључује у себе и претходни ниво - обавештеност. Уколико се овде градиво интерпретира, онда се то чини не у форми у 

којој је било претходно дато, већ у реорганизованом, тј. у битно измењеном облику.  

Трећи ниво: примена (П)  

Примена као ниво образовно-васпитних захтева изискује да ученик буде оспособљен да одређене генерализације, принципе (законе), теорије или опште методе 

примењује у решавању проблема и задатака.  

Овде је реч о примени оног што се зна и разуме у решавању нових проблема (задатака), а не о његовом јединственом, репродуктивном коришћењу у појединим 

ситуацијама. Примена као највиши образовно-васпитни ниво укључује у себе оба претходна нивоа - обавештеност и разумевање.  

Основни облици наставе и методска упутства за њихово извођење  

Физику је нужно представити ученицима као живу, недовршену науку, која се непрекидно интензивно развија и мења, а не као скуп завршених података, 

непроменљивих закона, теорија и модела. Зато је нужно истаћи проблеме које физика решава у садашњем времену.  

Данас је физика експликативна, теоријска и фундаментална наука и њеним изучавањем, заједно са осталим природним наукама, стичу се основе научног погледа 

на свет. Идеја фундаменталности физике у природним наукама и њен значај за технику морају да доминирају у настави физике.  

Ширењу видика ученика допринеће објашњење појмова и категорија, као што су физичке величине, физички закони, однос експеримента и теорије, веза физике с 

осталим наукама, нарочито с примењеним наукама и техником. Значајно је указати на везу физике и филозофије. Потребно је навести и етичке проблеме који се 

јављају као последица развијања науке и технике.  

Овако формулисан концепт наставе физике захтева појачано експериментално заснивање наставног процеса (демонстрациони огледи и лабораторијске вежбе, 

односно практични рад ученика).  

Усвојени концепт наставе физике захтева стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада, применом савремених методичких и 

дидактичких поступака у наставном процесу (пројектна, проблемска, активна настава и кооперативно учење) циљеви и задаци образовања као и циљеви наставе 

физике буду у пуној мери реализовани.  

Стицање техничке културе кроз наставу физике састоји се у развијању вештина техничких примена знања, у решавању техничких задатака и у приказивању 

одређених примена физике у свакодневном животу.  

После изучавања одговарајућих тематских целина, нужно је указати на заштиту човекове средине, која је загађена и угрожена одређеним физичко-техничким 

процесима и променама.  

При обради физичких основа енергетике потребно је усмерити ученике на штедњу свих врста енергије, а посебно електричне енергије.  

Циљеви и задаци наставе физике остварују се кроз следеће основне облике рада са ученицима:  

1. излагање садржаја теме уз одговарајуће демонстрационе огледе;  

2. решавање квалитативних и квантитативних задатака;  

3. лабораторијске вежбе;  

4. коришћење и других начина рада који доприносе бољем разумевању садржај теме (домаћи задаци, семинарски радови, пројекти...);  

5. систематско праћење рада сваког појединачног ученика.  

Веома је важно да наставник при извођењу прва три облика наставе наглашава њихову обједињеност. У противном, ученик ће стећи утисак да постоје три 

различите физике: једна се слуша на предавањима, друга се ради кроз рачунске задатке, а трећа се користи у лабораторији.  

Да би се циљеви и задаци наставе физике остварили у целини, неопходно је да ученици активно учествују у свим облицима наставног процеса. Имајући у виду да 
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сваки од наведених облика наставе има своје специфичности у процесу остваривања, то су и методска упутства прилагођена овим специфичностима.  

Методска упутства за предавања  

Како су уз сваку тематску целину планирани демонстрациони огледи, ученици ће спонтано пратити ток посматране појаве, или непосредно учествовати у 

реализацији огледа, а на наставнику је да наведе ученика да својим речима, на основу сопственог расуђивања, опише појаву коју посматра или демонстрира. 

После тога наставник, користећи прецизни језик физике, дефинише нове појмове (величине) и речима формулише закон појаве. Када  се прође кроз све етапе у 

излагању садржаја теме (оглед, учеников опис појаве, дефинисање појмова и формулисање закона), прелази се на презентовање закона у математичкој форми. 

Оваквим начином излагања садржаја теме наставник помаже ученику да потпуније разуме физичке појаве, трајније запамти усвојено градиво и у други план 

потисне формализовање усвојеног знања.  

Када је могуће, треба користити проблемску наставу. Наставник поставља проблем ученицима и препушта да они самостално, у паровима или у тиму дођу до 

решења, по потреби усмерава ученике, подсећајући их питањима на нешто што су научили и сада треба да примене, упућује их на извођење експеримента који 

може довести до решења проблема и слично.  

На пример, на овај начин се може обрадити тема Класични закон слагања брзина: 

- наставник задаје ученицима проблем: Зашто капи кише остављају вертикалан мокри траг на стаклу аутобуса када он мирује, а коси траг када се аутобус 

креће? Од чега и како зависи нагиб косог трага?  

- наставник упућује ученике да потраже и препознају у уџбенику текст уз помоћ којег би могли да дођу до решења (то им неће бити посебно тешко будући да 

имају предзнање из основне школе о слагању брзина) и схвате закон слагања брзина у векторском облику;  

- наставник тражи да ученици закључе како се, на основу наученог закона, одређује релативна брзина; потом ученици треба да примене тај закон у конкретном 

проблему и објасне зашто је траг кос и како његов нагиб зависи од брзина капи и аутобуса у односу на земљу;  

- затим се проблем може ширити новим питањем: Како би се могла измерити (тј. проценити) брзина кишне капи у односу на земљу (ученици сами треба да 

предлажу начине мерења)...  

На овај начин се могу обрадити и теме које су основ за изучавање садржаја стручних предмета или решавање једноставних проблема из струке. Тада је неопходна 

тесна сарадња са колегама који предају сродне стручне предмете.  

Неке од тема у сваком разреду могу се обрадити самосталним радом ученика кроз радионице. Такав начин рада је ученицима најинтересантнији, више су 

мотивисани, па лакше усвајају знање. Уз то се развијају и њихово интересовање за физику и способност тимског рада и сарадње. Овакав приступ обради наставне 

теме захтева добру припрему наставника: одабрати тему, припремити одговарајућа наставна средства и опрему, поделити ученике у групе тако да сваки појединац 

у групи може дати одговарајући допринос, дати неопходна минимална упутства...  

На пример, за наставну тему Радиоактивни распад ученици се могу поделити у групе од којих би једна, уз помоћ уџбеника, обрадила појаву радиоактивног 

распада и закон распада, друга активност радиоактивног извора уз налажење података на интернету о неким радиоактивним изотопима, трећа би пронашла на 

интернету симулације распада и шему неког радиоактивног низа, четврта примену радиоактивних изотопа (помоћу интернета или литературе коју би им 

припремио наставник)...  

Слично бисмо имали за наставну тему Одбијање и преламање светлости. Једна група ученика би обрадила законе одбијања и преламања, друга тоталну 

рефлексију са примерима примене, трећа привидну дубину тела са примерима, четврта дугу, пета преламање кроз призму и примене (све групе, осим прве, у 

упутствима треба да добију формулу за закон преламања); у раду ученици могу да користе уџбеник, интернет, демонстрациони оглед...  

Неке теме могу да припреме и презентују сами ученици, појединачно или у паровима, у облику семинарских радова или неких мањих пројеката.  

Методска упутства за решавање задатака  

Решавање задатака је важна метода за увежбавање примене знања. Њоме се постиже: конкретизација теоријских знања; обнављање, продубљивање и утврђивање 

знања; кориговање ученичких знања и умећа; развијање логичког мишљења; подстицање ученика на иницијативу; стицање самопоуздања и самосталности у 

раду...  

Оптимални ефекти решавања задатака у процесу учења физике остварују се добро осмишљеним комбиновањем квалитативних (задаци - питања), квантитативних 
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(рачунских), графичких и експерименталних задатака.  

Вежбање решавања рачунских задатака је важна компонента учења физике. Како оно за ученике често представља вид учења са најсложенијим захтевима, 

наставник је обавезан да им да одговарајуће инструкције, напомене и савете у вези са решавањем задатака. Напомене треба да се односе на типове задатака у датој 

теми, најчешће грешке при решавању таквих задатака, алгоритам решавања датог типа задатака...  

Потребно је пажљиво одабрати задатке који, ако је могуће, имају непосредну везу са реалним ситуацијама у струци и свакодневном животу. Такође је важно да 

ученици правилно вреднују добијени резултат, као и његов правилан запис. Посебно треба обратити пажњу на поступност при избору задатака, од 

најједноставнијих ка онима који захтевају анализу и синтезу стечених знања.  

Методска упутства за извођење лабораторијских вежби  

Лабораторијске вежбе чине саставни део редовне наставе и организују се тако што се при изради вежби одељење дели на два дела а ученици вежбе раде у групама, 

2-3 ученика.  

За сваку вежбу ученици унапред треба да добију одговарајућа упутства.  

Час експерименталних вежби састоји се из уводног дела, мерења и записивања резултата мерења и обраде добијених података.  

У уводном делу часа наставник проверава да ли су ученици спремни за вежбу, упознаје их са мерним инструментима и осталим деловима апаратуре за вежбу, 

указује на мере предострожности којих се морају придржавати ради сопствене сигурности, при руковању апаратима, електричним изворима, разним уређајима и 

сл.  

Док ученици врше мерења, наставник активно прати њихов рад, дискретно их надгледа и, кад затреба, објашњава и помаже.  

При обради резултата мерења ученици се придржавају правила за табеларни приказ података, цртање графика, израчунавање заокругљених вредности и грешака 

мерења (са тим правилима наставник треба да их упозна унапред или да их да уз писана упутства за вежбе).  

Методска упутства за друге облике рада  

Један од облика рада са ученицима су домаћи задаци који садрже квалитативне и квантитативне задатке, понекад и експерименталне. Такви домаћи задаци односе 

се на градиво које је обрађено непосредно на часу и на повезивање овог градива са претходним.  

За домаћи задатак могу се давати и семинарски радови и мањи пројекти, које би ученици радили индивидуално или у групама.  

Наставник је обавезан да прегледа домаће задатке и саопшти ученицима евентуалне грешке како би они имали информацију о успешности свог рада.  

ПРИЛОГ: Оријентациони број часова по темама и број часова предвиђених за израду лабораторијских вежби.  

 

Редни број  

теме 

Наслов  еме Број часова 

1  Магнетно поље 16 

2. Осцилације  0 

3. Таласи 1  

4. Основи квантне физике   

5. Основи атомске и нуклеарне физике 10 

6. Лабораторијске вежбе 8 

Укупно    70 
 

Начин провере остварености исхода 

У садржајима програма није дат оријентациони број часова предвиђених за обраду наставних тема, обнављање градива и лабораторијске вежбе. То би могао бити 

"увод" у наставни процес у коме ће наставник, на основу дефинисаних циљева и задатака предмета, исхода и стандарда знања, самостално планирати број часова 
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обраде, утврђивања... У овом "прелазном периоду", ипак ћемо дати табелу са оријентационим бројем часова, а у недостатку стандарда знања корисни ће бити 

нивои образовно-васпитних захтева, који дефинишу обим и дубину проучавања појединих елемената садржаја програма, а постојали су и до сада.  

Први ниво: обавештеност (О)  

Обавештеност као ниво образовно-васпитних захтева изискује да ученик може да се сети - репродукује оно што је учио: термине, специфичне чињенице, методе и 

поступке, опште појмове, принципе (законе) или теорије. Значи, од ученика се очекује да градиво које је учио само познаје: да може да га искаже, исприча, опише, 

наведе и сл., тј. да може да га репродукује у битно неизмењеном облику.  

Други ниво: разумевање (Р)  

Разумевање као ниво образовно-васпитних захтева изискује да ученик буде оспособљен да градиво које је учио реорганизује: да одређене чињенице, појмове и 

принципе (законе) објасни, анализира, доведе у нове везе, које нису биле непосредно дате у градиву.  

Разумевање као образовно-васпитни ниво укључује у себе и претходни ниво - обавештеност. Уколико се овде градиво интерпретира, онда се то чини не у форми у 

којој је било претходно дато, већ у реорганизованом, тј. у битно измењеном облику.  

Трећи ниво: примена (П)  

Примена као ниво образовно-васпитних захтева изискује да ученик буде оспособљен да одређене генерализације, принципе (законе), теорије или опште методе 

примењује у решавању проблема и задатака.  

Овде је реч о примени оног што се зна и разуме у решавању нових проблема (задатака), а не о његовом јединственом, репродуктивном коришћењу у појединим 

ситуацијама. Примена као највиши образовно-васпитни ниво укључује у себе оба претходна нивоа - обавештеност и разумевање.  

Основни облици наставе и методска упутства за њихово извођење  

Физику је нужно представити ученицима као живу, недовршену науку, која се непрекидно интензивно развија и мења, а не као скуп завршених података, 

непроменљивих закона, теорија и модела. Зато је нужно истаћи проблеме које физика решава у садашњем времену.  

 

Данас је физика експликативна, теоријска и фундаментална наука и њеним изучавањем, заједно са осталим природним наукама, стичу се основе научног погледа 

на свет. Идеја фундаменталности физике у природним наукама и њен значај за технику морају да доминирају у настави физике.  

Ширењу видика ученика допринеће објашњење појмова и категорија, као што су физичке величине, физички закони, однос експеримента и теорије, веза физике с 

осталим наукама, нарочито с примењеним наукама и техником. Значајно је указати на везу физике и филозофије. Потребно је навести и етичке проблеме који се 

јављају као последица развијања науке и технике.  

Овако формулисан концепт наставе физике захтева појачано експериментално заснивање наставног процеса (демонстрациони огледи и лабораторијске вежбе, 

односно практични рад ученика).  

Усвојени концепт наставе физике захтева стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада, применом савремених методичких и 

дидактичких поступака у наставном процесу (пројектна, проблемска, активна настава и кооперативно учење) циљеви и задаци образовања као и циљеви наставе 

физике буду у пуној мери реализовани.  

Стицање техничке културе кроз наставу физике састоји се у развијању вештина техничких примена знања, у решавању техничких задатака и у приказивању 

одређених примена физике у свакодневном животу.  

После изучавања одговарајућих тематских целина, нужно је указати на заштиту човекове средине, која је загађена и угрожена одређеним физичко-техничким 

процесима и променама.  

При обради физичких основа енергетике потребно је усмерити ученике на штедњу свих врста енергије, а посебно електричне енергије.  

Циљеви и задаци наставе физике остварују се кроз следеће основне облике рада са ученицима:  

1. излагање садржаја теме уз одговарајуће демонстрационе огледе;  

2. решавање квалитативних и квантитативних задатака;  

3. лабораторијске вежбе;  
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4. коришћење и других начина рада који доприносе бољем разумевању садржај теме (домаћи задаци, семинарски радови, пројекти...);  

5. систематско праћење рада сваког појединачног ученика.  

Веома је важно да наставник при извођењу прва три облика наставе наглашава њихову обједињеност. У противном, ученик ће стећи утисак да постоје три 

различите физике: једна се слуша на предавањима, друга се ради кроз рачунске задатке, а трећа се користи у лабораторији.  

Да би се циљеви и задаци наставе физике остварили у целини, неопходно је да ученици активно учествују у свим облицима наставног процеса. Имајући у виду да 

сваки од наведених облика наставе има своје специфичности у процесу остваривања, то су и методска упутства прилагођена овим специфичностима.  

Методска упутства за предавања  

Како су уз сваку тематску целину планирани демонстрациони огледи, ученици ће спонтано пратити ток посматране појаве, или непосредно учествовати у 

реализацији огледа, а на наставнику је да наведе ученика да својим речима, на основу сопственог расуђивања, опише појаву коју посматра или демонстрира. 

После тога наставник, користећи прецизни језик физике, дефинише нове појмове (величине) и речима формулише закон појаве. Када  се прође кроз све етапе у 

излагању садржаја теме (оглед, учеников опис појаве, дефинисање појмова и формулисање закона), прелази се на презентовање закона у математичкој форми. 

Оваквим начином излагања садржаја теме наставник помаже ученику да потпуније разуме физичке појаве, трајније запамти усвојено градиво и у други план 

потисне формализовање усвојеног знања.  

Када је могуће, треба користити проблемску наставу. Наставник поставља проблем ученицима и препушта да они самостално, у паровима или у тиму дођу до 

решења, по потреби усмерава ученике, подсећајући их питањима на нешто што су научили и сада треба да примене, упућује их на извођење експеримента који 

може довести до решења проблема и слично.  

На пример, на овај начин се може обрадити тема Класични закон слагања брзина: 

- наставник задаје ученицима проблем: Зашто капи кише остављају вертикалан мокри траг на стаклу аутобуса када он мирује, а коси траг када се аутобус креће? 

Од чега и како зависи нагиб косог трага?  

- наставник упућује ученике да потраже и препознају у уџбенику текст уз помоћ којег би могли да дођу до решења (то им неће бити посебно тешко будући да 

имају предзнање из основне школе о слагању брзина) и схвате закон слагања брзина у векторском облику;  

- наставник тражи да ученици закључе како се, на основу наученог закона, одређује релативна брзина; потом ученици треба да примене тај закон у конкретном 

проблему и објасне зашто је траг кос и како његов нагиб зависи од брзина капи и аутобуса у односу на земљу;  

- затим се проблем може ширити новим питањем: Како би се могла измерити (тј. проценити) брзина кишне капи у односу на земљу (ученици сами треба да 

предлажу начине мерења)...  

На овај начин се могу обрадити и теме које су основ за изучавање садржаја стручних предмета или решавање једноставних проблема из струке. Тада је неопходна 

тесна сарадња са колегама који предају сродне стручне предмете.  

Неке од тема у сваком разреду могу се обрадити самосталним радом ученика кроз радионице. Такав начин рада је ученицима најинтересантнији, више су 

мотивисани, па лакше усвајају знање. Уз то се развијају и њихово интересовање за физику и способност тимског рада и сарадње. Овакав приступ обради наставне 

теме захтева добру припрему наставника: одабрати тему, припремити одговарајућа наставна средства и опрему, поделити ученике у групе тако да сваки појединац 

у групи може дати одговарајући допринос, дати неопходна минимална упутства...  

На пример, за наставну тему Радиоактивни распад ученици се могу поделити у групе од којих би једна, уз помоћ уџбеника, обрадила појаву радиоактивног 

распада и закон распада, друга активност радиоактивног извора уз налажење података на интернету о неким радиоактивним изотопима, трећа би пронашла на 

интернету симулације распада и шему неког радиоактивног низа, четврта примену радиоактивних изотопа (помоћу интернета или литературе коју би им 

припремио наставник)...  

Слично бисмо имали за наставну тему Одбијање и преламање светлости. Једна група ученика би обрадила законе одбијања и преламања, друга тоталну 

рефлексију са примерима примене, трећа привидну дубину тела са примерима, четврта дугу, пета преламање кроз призму и примене (све групе, осим прве, у 

упутствима треба да добију формулу за закон преламања); у раду ученици могу да користе уџбеник, интернет, демонстрациони оглед...  

Неке теме могу да припреме и презентују сами ученици, појединачно или у паровима, у облику семинарских радова или неких мањих пројеката.  
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Методска упутства за решавање задатака  

Решавање задатака је важна метода за увежбавање примене знања. Њоме се постиже: конкретизација теоријских знања; обнављање, продубљивање и утврђивање 

знања; кориговање ученичких знања и умећа; развијање логичког мишљења; подстицање ученика на иницијативу; стицање самопоуздања и самосталности у 

раду...  

Оптимални ефекти решавања задатака у процесу учења физике остварују се добро осмишљеним комбиновањем квалитативних (задаци - питања), квантитативних 

(рачунских), графичких и експерименталних задатака.  

Вежбање решавања рачунских задатака је важна компонента учења физике. Како оно за ученике често представља вид учења са најсложенијим захтевима, 

наставник је обавезан да им да одговарајуће инструкције, напомене и савете у вези са решавањем задатака. Напомене треба да се односе на типове задатака у датој 

теми, најчешће грешке при решавању таквих задатака, алгоритам решавања датог типа задатака...  

Потребно је пажљиво одабрати задатке који, ако је могуће, имају непосредну везу са реалним ситуацијама у струци и свакодневном животу. Такође је важно да 

ученици правилно вреднују добијени резултат, као и његов правилан запис. Посебно треба обратити пажњу на поступност при избору задатака, од 

најједноставнијих ка онима који захтевају анализу и синтезу стечених знања.  

Методска упутства за извођење лабораторијских вежби  

Лабораторијске вежбе чине саставни део реовне наставе и организују се тако што се при изради вежби одељење дели на два дела а ученици вежбе раде у групама, 

2-3 ученика.  

За сваку вежбу ученици унапред треба да добију одговарајућа упутства.  

Час експерименталних вежби састоји се из уводног дела, мерења и записивања резултата мерења и обраде добијених података.  

У уводном делу часа наставник проверава да ли су ученици спремни за вежбу, упознаје их са мерним инструментима и осталим деловима апаратуре за вежбу, 

указује на мере предострожности којих се морају придржавати ради сопствене сигурности, при руковању апаратима, електричним изворима, разним уређајима и 

сл.  

Док ученици врше мерења, наставник активно прати њихов рад, дискретно их надгледа и, кад затреба, објашњава и помаже.  

При обради резултата мерења ученици се придржавају правила за табеларни приказ података, цртање графика, израчунавање заокругљених вредности и грешака 

мерења (са тим правилима наставник треба да их упозна унапред или да их да уз писана упутства за вежбе). 
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Наставни предмет: ХЕМИЈА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

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. 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др. правилници, 6/2012 – др. правилници, 

5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018-др.правилници) 

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 и способност комуникација у хемији; 

- развију функционални систем хемијског знања као подршке за изучавање стручних предмета; 

- разумеју односа 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, систематичност, прецизност у раду и позитиван став према учењу; 

- развију свест о сопственом знању и потреби за перманентним хемијским образовањем; 

- унапреде сарадњу и тимски рад. 

Садржај 

ПЕРИОДНИ СИСТЕМ ЕЛЕМЕНАТА 
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Периодичност промене структуре и својстава елемената у Периодном систему елемената. Неметали, метали и металоиди у ПСЕ. Биоелементи. 

ВОДОНИК 

Општа својства и распрострањеност водоника. Изотопи водоника. Значај и примена једињења водоника: вода, водоник - пероксид, хидриди. 

Демонстрациони огледи: 

Добијање водоника и испитивање његових својстава. Дејство молекулског и атомског водоника на калијум-перманганат. 

ЕЛЕМЕНТИ 1. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА 

Општа својства елемената у групи. Својства, значај и примена једињења: натријум-хлорид, натријум-хидроксид, натријум-карбонат (добијање ових једињења) и 

калијум-нитрат. Улога и значај јона натријума и калијума. 

Демонстрациони огледи: 

Реакције натријума и калијума с водом. 

ЕЛЕМЕНТИ 2. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА 

Упоредна својства елемената у групи, поређење са алкалним металима, одступање код берилијума. Реакција земноалкалних елемената с водом. Својства, значај и 

примена једињења: магнезијум-карбонат, калцијум-оксид, калцијум-хидроксид (добијање калцијум-оксида и калцијум-хидроксида), калцијум-карбонат, калцијум-

сулфат. Тврдоћа воде. 

Демонстрациони огледи: 

Добијање магнезијума-хидроксида. 

Доказивање базности магнезијум и калцијум-хидроксида. 

Реакција магнезијума и калцијума са хлороводоничном киселином. 

ЕЛЕМЕНТИ 13. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА 

Упоредна својства елемената у групи. Алуминијум. Легуре алуминијума. Својства, значај и примена једињења алуминијума: оксид, хидрид, алуминати, двогубе 

соли. 

Демонстрациони огледи: 

Испитивање амфотерности алуминијума и алуминијум-хидроксида: реакција са хлороводоничном киселином и натријум-хидроксидом. 

ЕЛЕМЕНТИ 14. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА 

Упоредна својства елемената у групи. Угљеник. Угаљ. Кокс. Својства, значај и примена једињења угљеника: оксиди, карбиди, цијаниди. Силицијум. Силикати. 

Калај, олово и упоредна својства њихових једињења. Токсичност угљен-моноксида. 

Демонстрациони огледи: 

Добијање чађи. 

Добијање и испитивање својстава угљеник(IV)-оксида. 

ЕЛЕМЕНТИ 15. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА 

Упоредна својства елемената у групи. Азот. Својства, значај и примена једињења азота (хидриди, оксиди, киселине и њихове соли). Фосфор. Својства, значај и 

примена једињења фосфора (хидриди, оксиди, киселине и њихове соли). Вештачка ђубрива. Биолошки важна једињења азота и фосфора. 

Демонстрациони огледи: 

Добијање и испитивање својстава азота, амонијака и азотне киселине. 

ЕЛЕМЕНТИ 16. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА 

Упоредена својства елемената у групи. Кисеоник. Озон. Сумпор. Својства, значај и примена једињења сумпора (хидриди, оксиди, киселине и њихове соли). 

Демонстрациони огледи: 

Добијање пластичног сумпора. 

Добијање и испитивање својстава сумпор(IV)-оксида. 
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Дејство разблажене сумпорне киселине на гвожђе, цинк, бакар и олово. 

ЕЛЕМЕНТИ 17. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА 

Упоредна својства елемената у групи. Флуор. Хлор. Бром. Јод. Халогеноводоничне и кисеоничне киселине и њихове соли. Добијање хлороводоничне киселине.  

Демонстрациони огледи: 

Реакција хлороводоничне киселине са калцијум-карбонатом и натријум-ацетатом. 

ЕЛЕМЕНТИ 18. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА 

Упоредна својства племенитих гасова у групи. 

ПРЕЛАЗНИ МЕТАЛИ 

Упоредна својства прелазних метала. Комплексна једињења (тип везе, номенклатура). 

Елементи 6. групе ПСЕ. Хром и преглед важнијих једињења. 

Елементи 7. групе ПСЕ. Манган и преглед важнијих једињења. 

Елементи 8. 9. и 10. групе ПСЕ. Гвожђе. Својства, значај и примена једињења гвожђа. Добијање гвожђа и челика.  

Својства и значај комплексних једињења гвожђа, кобалта и никла. 

Елементи 11. групе ПСЕ. Бакар, сребро и важнија једињења. 

Демонстрациони огледи: 

Таложење хидроксида бакра из раствора плавог камена и испитивање његових својстава. 

Добијање гвожђе(III)-хидроксида и његово растварање у хлороводоничној киселини. 

Елементи 12. групе ПСЕ. Цинк, жива и важнија једињења. 

ЛАНТАНИДИ И АКТИНИДИ 

Упоредна својства лантанида. Упоредна својства актинида. 

ХЕМИЈСКИ АСПЕКТИ ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Хемијски загађивачи животне средине. Загађивање атмосфере. Загађивање воде. 

Загађивање земљишта. Хемијски отпад. 

Начин остваривања програма 

Током реализације наставног програма хемије у пољопривредној школи неопходно је имати у виду високи дидактички потенцијал хемије као наставног предмета 

и когнитивне узрасне карактеристике ученика, те сходно томе активности ученика и наставника у наставном процесу ускладити са дефинисаним циљевима и 

задацима наставе. Посебну пажњу треба обратити на коришћење интерактивних метода наставе и учења због њихове високе образовне и мотивационе вредности у 

свим сегементима наставе. Садржаји програма хемије у у пољопривредној школама су организовани тако да се  у другом  разреду изучавају  садржаји неорганске 

хемије 

Хемија као наставни предмет има висок дидактички потенцијал јер: 

- хемија омогућава ученицима потпуније и дубље разумевање појава и процеса који се изучавају у стручним предметима; 

- хемија омогућава и олакшава прелазак са конкретног на апстрактно мишљење; 

- хемија је наука са изузетном динамиком развоја, а хемијска струка једна је од струка будућности; 

- хемија је природна наука и у садејству са физиком и биологијом омогућава разумевање природе у јединству појава и процеса који се у њој збивају; 

- хемијски процеси у технолошкој производњи носе и озбиљне ризике за друштвене заједнице и одрживи развој друштва је могућ само  уз адекватно хемијско 

образовање. 

Динамика савременог развоја хемијских научних дисциплина резултује огромним повећањем корпуса хемијских знања. Ученици, као основне идеје хемије, треба 

да разумеју да су својства супстанци и могућности њихове примене непосредно условљене њиховом хемијском структуром, као и да су својства хемијског система 
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условљена квалитативним саставом и квантитативним односом компоненти у њему. За разумевање ових идеја и концепата у настави хемије је потребно 

синхронизовано представљање хемијских знања на макро, микро и симболичком нивоу репрезентације. Когнитивне карактеристике ученика омогућавају већу 

заступљеност микроскопског и симболичког нивоа репрезентације, као и интеграцију и симултану примену сва три нивоа.Међутим, у настави хемије увек треба 

поћи од тога да је хемијски експеримент, као примарни извор знања и као основни метод сазнавања у хемији, кључни механизам за корелацију међу свим нивоима 

репрезентације знања. При томе посебну пажњу треба посветити прецизности примене хемијског језика (на пример, изводи се хемијска реакција, а пише се 

хемијска једначина). Симултана примена различитих нивоа репрезентације знања у хемији може да изазове когнитивно преоптерећење услед дељења пажње. У 

таквим случајевима треба сегментисати садржаје (делити их у мање целине). 

У почетним разредима, посебно код изучавања високо апстрактних појмова (структура супстанци, ток хемијске реакције, хемијска кинетика, термохемија) 

пожељно је према потреби користити и инструкције примерене конкретно операционој фази мишљења уз већи удео макроскопског нивоа представљања знања. 

Основне хемијске концепте (корпускуларни концепт, концепт одржања материје, концепт равнотеже) треба засновати на брижљиво одабраним садржајима са 

високом информативном вредношћу за ученике, при чему наставне ситуације треба дизајнирати тако да мотивишу ученике за њихово изучавање. Посебно је 

важно да ученици разумеју развојност концепата и теорија у хемији, (на пример, развојност корпускуларног концепта кроз развојност теорија о структури атома и 

развојност теорија хемијске везе). За разумевање хемијских концепата од највећег је значаја хемијска научна писменост која у овом узрасту подразумева 

познавање хемијске научне терминологије, номенклатуре и симболике на нивоу основне научне комуникације. У области неорганске и органске хемије, због 

многобројности изучаваних објеката (хемијских елемената и њихових једињења), важно је бавити се проблематиком класификација, класификационих система и 

хијерархијских односа у њима, а посебну пажњу треба посветити биоелементима и биолошки важним органским једињењима. Посебно је важно инсистирати на 

систематском организовању знања применом концептних мапа, као и радити на развоју функционалних, дескриптивних и концептуалних критеријума 

класификација. Потребно је истаћи да је Периодни систем елемената најсавршенији класификациони систем у природним наукама и оспособити ученике да га 

користе за дедукцију својстава хемијских елемената и њихових једињења. 

Настава хемије треба да омогући ученицима и стицање техничко-технолошких знања која ће користити при изучавању стручних предмета. С обзиром да ученици 

средњошколског узраста разумеју узрочно-последичне везе у изучавању оваквих садржаја треба инсистирати на корисности и ризицима од хемијске производње и 

употребе одређених супстанци. При томе посебно треба истицати убрзани техничко-технолошки развој и неопходност перманентног образовања у овој области. 

Садржаје о хемијским аспектима заштите животне средине радити у корелацији са наставом биологије, превасходно екологије и стручним предметима, а посебну 

пажње посветити одлагању, чувању и уништавању хемијских загађивача у пољопривредној производњи. 

Настава хемије треба да оспособи ученике за самостално коришћење савремених информационих технологија у учењу хемије, претраживању хемијских 

информација и савременој комуникацији у хемији. Лабораторијске вежбе треба да оспособе ученика за самосталан рад у струци као и сналажење у сличним 

ситуацијама.Настава хемије треба да допринесе даљем развоју комуникацијских способности. За развој комуникацијских способности посебно је погодна метода 

ученичких пројеката. Овакви пројекти треба да буду у функцији развоја функционалности система хемијског знања, те је пожељно и да тематски буду у вези са 

проблемима струке. Израда самосталних или групних ученичких пројеката у хемији мотивише ученике да претражују изворе хемијских информација, изнесу 

сопствене идеје у форми хипотеза, да их образложе, планирају истраживање, спроведу га, елаборирају, критички процењују добијене резултате и преузимају 

одговорност.Редослед наставних тема је обавезујући, а предлаже се следећи број часова, потребних за њихову реализацију, као оријентациони: 

Периодни систем елемената (2), Водоник (3), Елементи 1. групе периодног система елемената (6), Елементи 2. групе периодног система елемената (6), Елементи 

13. групе периодног система елемената (4), Елементи 14. групе периодног система (6), Елементи 15. групе периодног система елемената (8). Елементи 16. групе 

периодног система елемената (7), Елементи 17. групе периодног система елемената (6), Елементи 18. групе периодног система елемената (1), Прелазни метали 

(16), Лантаниди и актиниди (1), Хемијски аспекти загађивања животне средине (4). 

Начин провере остварености исхода 
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Ученичка постигнућа треба континуирано пратити као усмену и писану евалуацију, а посебну пажњу треба посветити евалуацији процедуралних знања и 

њиховом уделу у укупној оцени ученика.Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и 

давање повратне информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују 

сопствени напредак у остваривању задатака предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 

 

 

 

Наставни предмет: БИОЛОГИЈА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

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. 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др. правилници, 6/2012 – др. правилници, 

5/2013, 11/2013,  14/2013 и 9/2018-др.правилници) 

Циљ наставе биологије је да ученици развију биолошку, општу научну и језичку писменост, да развију способности, вештине и ставове  корисне у свакодневном 

животу и раду, да развију мотивацију за учење и интересовања за биологију као науку уз примену концепта одрживог развоја, етичности и права будућих 

генерација на очувану животну средину. 

Задаци наставе биологије су да ученици: 

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

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

- стекну способност интегративног-мултидисциплинарног приступа наставним садржајима; 

- развију способности посматрања, уочавања, упоређивања и анализирања; 

- развију способност логичког, критичког мишљења, закључивања и решавања проблема; 

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

- развијају функционална знања из биологије; 

- развију способност коришћења информационих технологија; 

- развију способност проналажења, прикупљања и анализе биолошких материјала и података; 

- разумеју значај биолошке (органске) производње; 

- развију способност за рад у тиму, самовредновање, самостално презентовање резултата рада и вршњачко учење; 

- прихвате да су очување природе и заштита животне средине, поштовање и чување националне и светске културне баштине, одговорно коришћење природних 

ресурса и заштита животиња њихови приоритетни задаци; 

- развију свест о важности здравља и практикују здраве стилове живота; 

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

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

Садржај 

I МОРФОЛОГИЈА И СИСТЕМАТИКА БЕСКИЧМЕЊАКА 

Организација животиња. Ткива, врсте и њихове карактеристике. 

Органи, органски системи и организам као целина. 

Симетрија животиња. 

Принципи научног класификовања животиња, систематске категорије. 

Хетеротрофни Протисти (Протозоа) грађа и функција једноћелијских организама, класификација, филогенија. Значај протозоа. 

Метазоа. Порекло вишећеличности. 

Сунђери: организација, класификација. 

Еуметазоа. Дупљари, одлике. Смена генерација код жарњака (полипи и медузе), класификација и значај. 

Пљоснати црви. Одлике, телесна организација, класификација. Адаптације на паразитски начин живота. Значајне паразитске врсте. 

Организација немертина и филогенетски значај пљоснатих црва. 

Псеудоцеломата. одлике, распрострањеност и значај ваљкастих црва. Значајне паразитске врсте. 

Целомата. Појава и значај целома, правци развоја целомата. 

Мекушци. Одлике, класификација, распрострањеност и значај. 

Прстенасти (чланковити) црви. Одлике, класификација, распрострањеност и значај. 

Зглавкари. Одлике, класификација са одликама главних група, распрострањеност и значај. 

Пауколике животиње. Одлике, класификација. Отровне врсте. Врсте значајне као паразити и вектори заразних обољења. 

Ракови. Одлике, класификација и значај. 

Инсекти. Одлике, распрострањеност и класификација. Улога инсеката у хуманој и ветеринарској медицини и економији природе. 

Бодљокошци. Одлике, распрострањеност класификација. 

II  МОРФОЛОГИЈА И СИСТЕМАТИКА ХОРДАТА 

Организација, порекло и правци еволуције и класификација хордата. 

Туниката и цефалохордата: одлике, начин живота, класификација и распрострањеност. 

Упоредни преглед грађе кичмењака. 

Порекло и развој риба. Класификација и значај. 

Порекло и развој водоземаца. Адаптације на копнени начин живота, класификација и значај. 

Порекло и развој гмизаваца. Адаптације на копнени начин живота, класификација и значај. 

Порекло и развој птица. Адаптације на специфичне начине живота, класификација и значај. 

Порекло и развој сисара. Адаптивна радијација сисара, класификација, распрострањеност и значај. 

Старење. 

Начин остваривања програма 

Садржаји програма наставног предмета биологије за образовне профиле у четворогодишњим стручним школама имају општеобразовни и стручни карактер и 

треба да допринесу формирању опште културе ученика и његовом професионалном развоју. Истовремено, структура програма даје основу за боље разумевање 

садржаја стручних предмета. 

Програм је структуриран тако да су поједине области подељене на наставне теме, које представљају логичке целине. Наставне теме су рашчлањене на наставне 

јединице у оквиру којих се ближе одређују конкретни наставни садржаји. Број часова потребних за реализацију наставне теме (обрада новог градива, понављање, 
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вежбање, систематизација) одређује наставник. 

За реализацију програма веома је важно добро планирање и припремање наставног процеса. Под тим се, између осталог, подразумева превасходно израда 

глобалног (годишњег) и оперативних (месечних) планова рада. 

Приликом реализације програма потребно је водити рачуна о циљевима и задацима наставе, узрасту ученика, њиховом претходно стеченом знању и корелацији 

биологије са другим наставним предметима. 

Узимајући у обзир структуру програмских садржаја биологије за ове образовне профиле, наставник може да примени широки опсег различитих облика, 

дидактичких модела, метода и средстава наставног рада. Нови садржаји, који нису пропраћени постојећим уџбеницима, могу се реализовати употребом 

адекватних текстуалних и видео материјала. 

Вежбе и други типови часова који су предвиђени, треба да се реализују превасходно применом: 

- природних наставних средстава (препарован ботанички и зоолошки материјал, микроскопски препарати, препарати у фиксативу, скелети и њихови делови, 

палеонтолошке збирке...); 

- активних наставних облика (рад у пару - кооперативни рад, рад у групи); 

- активних наставних метода (метода демонстрације, метода илустрације, метода практичних и лабораторијских радова). 

Наставник треба да реализује дидактичке моделе који у себи интегришу различите облике, методе и средства наставног рада, који су у складу са програмским 

садржајима, циљевима и задацима наставе биологије.Посебно је погодно за реализацију ботаничких и зоолошких програмских садржаја (систематика и 

филогенија организама) применити егземпларни модел наставе. Уколико су у питању еколошки садржаји, онда је могуће применити проблемски, програмирани 

модел наставе и теренску наставу или биолошку наставну екскурзију и различите пројектне активности. Предвиђене пројектне активности је потребно 

реализовати тимском наставом у школи или ван ње.Уколико се настава реализује у школи, најадекватнији објекат за то је кабинет. За реализацију програма 

биологије неопходно је да школа обезбеди минимум наставних средстава, што је предвиђено и регулисано Правилником о нормативу школског простора, опреме 

и наставних средстава.С обзиром на то да се ученици превасходно обучавају за професионалну делатност, потребно је када је год то могуће, наставу/школску 

праксу изводити у привредним објектима (изван школског комплекса). Уколико је у питању пољопривредна и ветеринарска струка, онда се настава може 

реализовати у различитим објектима у области производње (пољопривредна добра, комбинати за производњу хране и сл.), објекти научног рада (научни 

институти, експериментална пољопривредна добра, експерименталне ветеринарске институције, мрестилишта...), објекти експонатног карактера (природњачки 

музеји, зоолошки вртови, ботаничке баште, национални паркови и друга заштићена природна добра). 

Приликом посете објектима у области производње, ученици треба да се што непосредније, потпуније и систематичније упознају са корелацијама које се остварују 

између људских делатности и природе. Под тим се подразумева упознавање ученика са сировинама добијеним из природе и технологијама њихове прераде. 

Такође, ученици треба на тај начин да употпуне процесе сазнавања и развоја сопствене радне културе. 

Учениково успешно савлађивање наставних садржаја зависи и од правилно одређених нивоа васпитно-образовних захтева. У том смислу, могу се дефинисати три 

широке категорије когнитивног домена (према Блумовој таксономији): ниво обавештености, ниво разумевања и ниво примене.  

На нивоу обавештености ученици треба да познају: опште карактеристике живота, вирусе, бактерије као изазиваче болести; грађу ћелије и процесе у њој, 

биологију развића, принципе генетике и еволуције и исказују одговоран однос према природи, њеној заштити и унапређивању.  

На нивоу разумевања, ученици треба детаљније да познају грађу ћелије, процесе који су везани за живот ћелије и феномене који проистичу из тих процеса, да 

исказују критички однос према проблемима загађивања, деградације и заштите животне средине, прихвате концепт одрживог развоја, етичности и права будућих 

генерација на очувану животну средину. Такође је потребно да разумеју механизме наслеђивања и еволуционих промена и да схвате значај бактерија у 

индустрији, пољопривреди, медицини, шумарству и генетичком инжењерингу. 

На нивоу примене, потребно је да ученици умеју да повежу грађу ћелије са њеном функцијом, како би разумели суштину животних феномена и да стечена знања 

из екологије, заштите, унапређивања животне средине и одрживог развоја примене у решавању проблема из ове области. 

Савремени наставни процес биологије захтева од наставника пуну ангажованост и перманентан рад на личном стручном усавршавању. Под тим се подразумева 

похађање адекватних акредитованих семинара и праћење савремене научне и стручне биолошке и методичке литературе. 
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Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Б. Изборни предмети ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ (Други разред) 

Наставни предмет: ВЕРСКА НАСТАВА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

37     

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње школе  ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 6/2003, 23/2004, 9/2005 и 11/2016) 

ЦИЉЕВИ верске наставе, као изборног предмета, у оквиру средњошколског образовања и васпитања јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство 

традиционалних цркава и верских заједница које живе и делају на нашем животном простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот и 

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. Притом упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене, историјски дате цркве или верске заједнице треба да се 

остварује у отвореном и толерантном дијалогу, уз уважавање других религијских искустава и философских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних 

искустава и достигнућа човечанства. 

ЗАДАЦИ верске наставе су 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; 

- буди потреба и 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; 

- развија и негује 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 своје властите личности и ка 

остваривању сусрета са светом, са природом и, пре и после свега, са Богом; 

- изграђује способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског стваралаштва у науци и другим 

областима; 

- изграђује свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и 

природи. 

ЦИЉ наставе православног катихизиса (веронауке) у средњем образовању и васпитању јесте да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући 

две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки (будући) живот (димензију идеалног). То значи да ученици систематски 

упознају православну веру у њеној доктинарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се излагање хришћанског виђења живота и 

постојања света обавља у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којима се настоји показати да хришћанско виђење 

(литургијско, као и подвижничко искуство Православне Цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и верско 

образовање. Све ово спроводи се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и на делатном плану, уз настојање да се доктринарне поставке спроведу 

у свим сегментима живота (однос са Богом, са светом, са другим људима и са собом). 
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ЗАДАЦИ у настави православног катихизиса (веронауке) су да код ученика: 

- развије отвореност и однос према Богу као Другој и другачијој Личности у односу на нас, као и отвореност и однос према другом човеку као икони Божјој, 

личности, такође, другачијој у односу на нас, те да се између ове две релације оствари узајамно зависна веза (свест о заједници); 

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

односу са природом која нас окружује и друго, као и за одговарање на питања у светлу православне хришћанске вере и искуства Цркве; 

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

областима стваралаштва (при чему се остварује комплементарност са другим наукама); 

- помогне у одговорном обликовању заједничког живота са другим, у изналажењу равнотеже између властите личности и заједнице, у остварењу сусрета са светом 

(са људима различитих култура, религија и погледа на свет, са друштвом, са природом) и са Богом; најзад, 

- изгради уверење да је свет и све што је у њему, створен за вечност, да су сви створени да буду причасници вечног живота, те да се из те перспективе код ученика 

развије способност разумевања, преиспитивања и вредновања сопственог односа према другом човеку као непоновљивом бићу и према творевини Божјој и 

изгради спремност на покајање. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

1. 

УВОД  

1. Понављање кључних 

појмова обрађених у првом 

разреду средње школе  2 

• Специфичности наставе Православног 

катихизиса у средњој школи и 

гимназијама; 

• Рекапитулација обрађених садржаја о 

Богу, Цркви као богослужбеној заједници, 

хришћанском животу.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• 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.  

2. 

СТВАРАЊЕ СВЕТА И 

ЧОВЕКА  

2. Стварање света 

3. Стварање човека по 

икони и подобију Божјем 

4. Творевина и човеково 

место у њој 

5. Свет је створен са циљем 

да постане Црква 

6. Представе стварања света 

и човека у православној 

иконографији  

5 

• Библијска сведочанства о стварању света 

и човека; 

• Учење Цркве о стварању света и човека; 

• Последице стварања ни из чега по 

природу и човека; 

• Творевина и човеково место у њој; 

• Свет је створен са циљем да постане 

Црква; 

• Православна иконографија о стварању 

света.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да интерпретира учење 

Цркве о стварању света; 

• моћи да објасни да је човек икона 

Божја зато што је слободан; 

• моћи да објасни да је човек 

подобије Бога зато што је способан 

за заједницу; 

• моћи да објасни да је Бог створио 

свет са циљем да вечно живи у 

заједници са Њим; 

• бити подстакнут да просуђује о 

смислу постојања човека и света; 

• моћи да разликује особености 
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створеног и нествореног; 

• моћи да развија одговорност за 

сопствени живот и живот других; 

• моћи да преиспитује и вреднује 

сопствени однос према Богу, 

другом човеку и према творевини 

Божјој.  

3. 

ПРАРОДИТЕЉСКИ 

ГРЕХ  

7. Библијска повест о 

прародитељски греху 

8. Прародитељски грех као 

промашај циља стварања 

9. Светоотачко тумачење 

прародитељског греха 

10. Јединство човека са 

Богом - једини начин да се 

превазиђе смрт 

11. Човекова злоупотреба 

творевине 

12. Прародитељски грех у 

светлости богослужбених 

текстова  

6 

• Библијска и светоотачка сведочанства о 

прародитељском греху; 

• Последице прародитељског греха; 

• Еколошки проблем као једна од 

последица човекове отуђености од Бога; 

• Превазилажење еколошке кризе је могуће 

повратком човека у заједницу са Богом; 

• Појам прародитељског греха у 

богослужбеним текстовима.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да објасни у чему се састоји 

прародитељски грех; 

• моћи да сагледа последице 

прародитељског греха и начин 

њиховог превазилажења; 

• моћи да објасни каква је улога 

човека у остваривању назначења 

света; 

• моћи да просуди о важности 

учествовања у литургијском 

сабрању за сопствено спасење; 

• бити подстакнут да се 

одговорније односи према природи; 

• моћи да стекне увид у личну 

одговорност за своје поступке; 

• моћи да уочи значај покајања за 

своје спасење.  

4. 

СВЕШТЕНА ИСТОРИЈА 

СПАСЕЊА (ОД АДАМА 

ДО ИЗРАИЉА)  

13. Каин и Авељ 

14. Ноје и барка, као 

праслике Христа и Цркве 

15. Црква и Вавилонска 

кула 

16. Авраамов завет са 

Богом и наговештај Цркве 

Христове 

17. Жртвовање Исака као 

праслика жртве Христове 

6 

• Тајна Христова у историји спасења; 

• Лични однос са Богом старозаветних 

патријараха и праотаца; 

• Праслике Христа и Цркве у периоду 

старозаветних патријараха и праотаца.  
Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да уочи да се Бог у Старом и 

Новом Завету открива као личност 

и да позива човека у заједницу са 

Њим; 

• моћи да, на примеру Каина и 

Авеља, закључи да је свако убиство 

- братоубиство; 

• моћи да, на примеру Ноја, схвати 

значење појма праслика Христа и 

Цркве као места спасења; 

• моћи да, на примеру Вавилонске 

куле, схвати да ни једна људска 

заједница мимо Бога не води 

остварењу човековог назначења; 
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18. Јаков постаје Израиљ  • моћи да разуме да је откривење 

Аврааму почетак остваривања 

Цркве у историји; 

• бити свестан да је за богопознање 

неопходан личан сусрет са Богом; 

• моћи да разуме да је обећање 

потомства дато Аврааму духовног 

карактера.  

5. 

СВЕШТЕНА ИСТОРИЈА 

СПАСЕЊА (ОД 

МОЈСИЈА ДО ХРИСТА)  

19. Откривење Бога 

Мојсију (ЈХВХ, ὁ ὢν) 

20. Пасха 

21. Месија циљ 

старозаветних ишчекивања 

22. Давид и Соломон 

23. Испуњење 

старозаветних пророштава 

у Исусу Христу 

24. Праслике Свете 

Тројице, Исуса Христа и 

Цркве у Старом Завету 

(систематизација теме)  

6 

• Повезивање појмова: Стари и Нови 

Израиљ; mâna и Причешће, Пасха и 

Васкрсење, Педесетница и Силазак Светог 

Духа на Апостоле, Помазаник или Месија; 

• Месија - циљ старозаветних ишчекивања; 

• Откривење Бога Мојсију; 

• Пасха; 

• Давид и Соломон; 

• Делатност старозаветних пророка; 

• Испуњење старозаветних пророштава у 

Исусу Христу; 

• Праслике Свете Тројице, Исуса Христа и 

Цркве у Старом Завету.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• знати да је старозаветна вера - 

вера у једнога Бога; 

• моћи да објасни нека од 

старозаветних пророштава која су 

се остварила у личности Христовој; 

• моћи да наведе који старозаветни 

догађаји јесу праслика Сина Божјег 

и новозаветне Цркве. 

• моћи да повезује догађаје 

старозаветне и новозаветне 

историје; 

• моћи да уочи разлику између 

уобичајеног значења речи пророк и 

њеног библијског смисла; 

• моћи да, на примеру пророчке 

делатности, увиди значај старања о 

социјално угроженим категоријама 

друштва; 

• моћи да схвати, на примеру 

Израиља, да Црква има 

наднационални карактер; 

• моћи да упореди Десет заповести 

са Христовим заповестима о 

љубави; 

• знати да је месијанска идеја 

присутна током старозаветне 

историје; 

• моћи да промишља о сопственом 

месту у историји спасења;  
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Корелација с другим предметима / модулима: Српски језик и књижевност, Историја,  Географија , Екологија, Физика, Филозофија, Социологија,  Ликовна култура, 

Музичка култура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

СТАРОЗАВЕТНА 

РИЗНИЦА  

25. Мудросна књижевност - 

одабрани одељци 

26. Одабрани одељци из 

Псалама Давидових 

27. Старозаветни списи у 

богослужењу Цркве  

3 

• Мудросна књижевност; 

• Псалми Давидови; 

• Пророци Илија и Јелисеј; 

• Старозаветни списи у богослужењу 

Цркве.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да се, подстакнут 

примерима, смелије суочи са 

грехом самооправдавања и сваким 

грехом, уопште; 

• моћи да уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса 2. 

разреда средње школе.  

* Укупан број часова Остали број часова предвиђен је за друге типове часа. 
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Наставни предмет: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

35    

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама ("Сл. гласник СРС - Просветни гласник", бр. 

6/90 и "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013) 

Циљ предмета је да се кроз стицање знања, овладавање вештинама, формирање ставова и система вредности допринесе оспособљавању ученика за компетентан, 

одговоран и ангажован живот у хуманом и демократски уређеном друштву утемељеном на основним људским вредностима, поштовању људских и грађанских 

права, у коме се уважава различитост, остварује солидарност и брига за друге. 

Задаци наставе грађанског васпитања су да ученици: 

- стекну знања о функционисању демократски уређеног друштва, улози грађанина, документима и институцијама које доприносе владавини права;  

- усвоје вредности на којима се заснивају људска права и демократско друштво;  

- развију спремност да делују у духу поштовања демократских вредности;  

- јачају осећање самопоштовања, личног и групног идентитета;  

- разумеју сложеност живота у мултикултуралној заједници и потребу узајамног уважавања и поштовања различитости;  

- јачају осетљивост на појаве нетолеранције, дискриминације, стереотипа и предрасуда;  

- разумеју значај сарадње и заједништва за добробит појединца и друштва, и овладају вештинама рада у групи и групног одлучивања;  

- узму учешће у животу заједнице, покрећу акције и преузимају одговорност за личне одлуке;  

- овладају вештинама успешне комуникације и примењују их у свакодневном животу;  

- разумеју природу и узроке сукоба, упознају технике конструктивног решавања сукоба и примењују их у свакодневном животу;  

- унапреде способности за прикупљање, анализу, организацију, критичку процену, примену и преношење информација из различитих извора релевантних за 

живот у демократском друштву;  

- унапреде способност исказивања сопственог става уз коришћење аргумената;  

- унапреде способности планирања личног и професионалног развоја. 

Садржај 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  

Уводни час - Упознавање са садржајем предмета и начином рада.  

Права и одговорности  

1. Основни појмови  

- Потребе и права  

- Права и правила у учионици  
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- Права и закони  

- Међународни документи о заштити права: Универзална декларација о људским правима и Конвенција о правима детета...  

- Права и вредности  

2. Врсте права и односи међу правима  

- Врсте права  

- Односи међу правима  

- Сукоб права  

- Дечја и људска права  

- Задаци за вежбање Познавање Конвенције и заступљеност права штампи  

3. Права и одговорности  

- Одговорности одраслих I  II  

- Одговорности деце  

- Задаци за вежбање: Права и правила у учионици II  

4. Кршење и заштита права  

- Кршење права детета  

- Заштита права детета  

5. Планирање и извођење акција (у школи или локалној средини) у корист права  

- Сагледавање промена  

- Партиципација у школи I и II  

- Избор проблема I и II  

- Како решити проблем I и II 

- Израда плана акције I и II  

- Анализа могућих ефеката акције  

- Приказ и анализа групних радова  

- Планирање и извођење акције - акција по избору ученика  

- Завршни анализа акција/планова и резимирање и евалуација наставе целог предмета. 

Начин остваривања програма 

Програм грађанског васпитања је тако конципиран да су његов циљ и задаци широко постављени у сфери когнитивног (знање, разумевање, опште когнитивне 

вештине и способности), психо-социјалног (ставови, вредности, социјалне вештине и способности) и конативног (активно и одговорно делање) развоја ученика. 

То је могуће остварити ако се садржај програма третира на интегрисан начин, сталним међусобним повезивањем, умрежавањем појмова и појава. Формирање 

ставова и вредности, као и овладавање вештинама, захтева дужи временски период, више прилика за активности ученика које воде разумевању сложених 

феномена и практиковању наученог, а резултат је кумулативног дејства свих активности које се дешавају на часовима грађанског васпитања.  

Уз садржај програма није наведен препоручени број часова по темама и наставници имају слободу у планирању којим редоследом ће поједине садржаје 

обрађивати, на који начин ће то радити, којом динамиком, али увек настојећи да их међусобно повезују и да то води ка остварењу дефинисаних задатака предмета.  

Оствареност задатака у великој мери зависи од начина на који се садржај обрађује и зато је важно посветити пажњу одабиру одговарајућих метода и техника рада 

са ученицима. Дискусије, дебате, пројекти, есеји, реаговање на одређене теме, радионице, демонстрације, симулације, играње улога, вртлог идеја, припрема 

речника, анализа медијских информација, истраживање и анализа добијених резултата, студије случаја, промоције, организовање кампање, покретање акција су 

само неке од активности које су погодне у реализацији овог програма. При примени сложенијих активности (по организацији или трајању) постигнути резултати 
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нису најважнији, односно прати се и вреднује како је текла организација, сарадња ученика, поштовање процедура, уочавање тешкоћа, идентификација могућих 

помагача, овладавање вештином представљања постигнутог, размена искуства између група и друго. На тај начин нема неуспешних и свака активност доприноси 

остварењу задатака.  

Посебну пажњу у предмету грађанско васпитање имају продукти ученичких активности који могу бити различите врсте као што су постери, аудио-визуелни 

записи, презентације, прикази резултата истраживања и друго. Они се могу користи при интеграцији или рекапитулацији пређених садржаја, процени 

напредовања ученика као и самопроцени наставника колико успешно ради. Продукти се могу користити и ван групе, на пример на изложби у холу школе, у 

школским новинама, сајту школе, у раду ученичког парламента, у локалној заједници или локалним медијима.  

Како реализација програма треба да се одвија у складу са принципима активне, проблемске и истраживачке наставе са сталним рефлексијама на одговарајуће 

појаве из друштвеног контекста прошлости и још више садашњости посебан захтев за наставнике представља потреба за припремом стално нових, актуелних 

материјала који најбоље одговарају садржају, циљевима и задацима предмета. Они се могу наћи у различитим изворима информација, с тим да треба оспособити и 

охрабривати ученике да и сами проналазе материјале који су погодни за обраду на часовима. Одговарајући филмови (изабрани делови) посебно су погодни за 

предмет грађанско васпитање јер подстицајно делују на ученике да искажу мисли, осећања и ставове. Интернет и различите социјалне мреже такође треба 

укључити у наставу грађанског васпитања јер су то облици комуникације који су блиски младима и на којима се могу препознати и анализирати многи проблеми 

живота у савременом свету. Због специфичног статуса предмета, односно могућности да га ученици нису континуирано похађали, или га уопште нису похађали у 

претходним разредима, за очекивати је да у свакој групи постоје ученици са различитим искуством у области грађанског васпитања. Уводни часови су прилика да 

се направи размена и сагледају знања, ставови, вредности и вештине које поседују ученици у вези са садржајем који ће бити обрађиван. То је полазна основа за 

планирање реализације наставе за сваку конкретну групу. Овај проблем не би требало третирати као препреку за реализацију програма јер наставници могу 

идентификовати ученике у групи који се издвајају својим компетенцијама, припремити за њих посебне захтеве као и укључити их у наставни процес на различите 

начине, а посебно кроз вршњачко подучавање. У реализацији овог програма наставници пружају информације, осмишљавају, организују и усмеравају ученичке 

активности, креирају атмосферу у којој се настава одвија, дају повратну информацију, процењују напредовање ученика и оцењују их. Наставници у свом раду 

могу користити постојеће приручнике грађанског васпитања за средње школе, друге приручнике релевантне за образовање за демократију и грађанско друштво 

као и специјализоване сајтове на којима се могу наћи одговарајући текстови, примери, идеје за активности. Активности на часу треба да се одвијају у атмосфери 

где доминира поверење, поштовање различитости, међусобно уважавање, конструктивна комуникација, демократске процедуре. Наставник је главни креатор 

климе на часу и треба да буде свестан да се и на тај начин доприноси остварењу циља предмета.  

За подстицање ученичких активности изузетно су важна питања која им се постављају. Она би требало да буду унапред припремљена, са свешћу шта се њима 

жели постићи у односу на задатке предмета, јасна, захтевна али не и сувише компликована, по тежини различита да би подстакла учешће већег броја ученика.  

Питања добијају пун смисао уколико су праћена одговарајућом повратном информацијом од стране наставника, као и других ученика. Повратна информација 

може бити и ново питање, парафразирање или похвала. Она доприноси остварењу многих задатака, подстицању самопоуздања, учешћа у раду групе и мотивације 

за предмет. Садржај грађанског васпитања има природну везу са садржајима других наставних предмета и ученицима треба указивати на ту везу, и по могућности, 

организовати тематске часове са наставницима сродних предмета. 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика започиње иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази и у односу на шта ће се процењивати његов даљи ток 

напредовања. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са 

Правилником о оцењивању.  

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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В. Обавезни стручни предмети ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ (Други разред) 

Наставни предмет: ЦВЕЋАРСТВО  

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други  

Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70 35   

Недељни фонд часова: 2 1   

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. 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др. правилници, 6/2012 – др. правилници, 

5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018-др.правилници) 

Циљ наставе 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. 

Садржај 

УВОД (1) 

Садржај, задаци предмета, распрострањење цвећарства у Србији. 

ОПШТИ ДЕО (4) 

Порекло цветних врста. Имена биљака. Однос цветних култура према условима средине. 

ОБЈЕКТИ И ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДЊУ (20) 

Топле леје. Саставни делови, подела, помоћни делови топлих леја, помоћни прибор и алат и оруђе. Припрема и формирање топлих леја, загревање топлих леја, 
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примена. Леје на отвореним површинама. Пластеници. Саставни делови, формирање, подела и примена. Стакленици. саставни делови (темељ, конструкција, 

стакло). системи у стакленицима (проветравање, загревање, засењивање, заливање), парапети и остали помоћни делови, опрема и алат и остали инвентар у 

производним погонима. Аутоматика. Типови стакленика, подела. 

ЗЕМЉИШНИ СУПСТРАТИ (9) 

Земљишни супстрати у цвећарској производњи: физичке, хемијске и биолошке особине земљишта за цветну производњу. Врсте вртног земљишта: баштенско 

земљиште, бусењача, клијалишно земљиште и стајњак, лисњача - листовка, компост, тресетно земљиште, чамовка, песак, перлит, стиропор. Вртне и готове 

фабричке смеше земљишта. Припрема и обрада земљишта, отвореног и затвореног простора. 

ХИДРОПОНИЈА (1) 

Појам, начини гајења у хидропонији, потребан материјал и врсте погодне за хидропонију. Предности хидропоније. 

РАЗМНОЖАВАЊЕ У ЦВЕЋАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ (16) 

ГЕНЕРАТИВНО - Појам и предности. Семе и делови семена. Припрема семена за сетву. Начини сетве. Сетва семена (у сандучиће, у леје, на отвореном простору). 

ВЕГЕТАТИВНО - Појам и предности. Врсте вегетативног размножавања: деоба бокора, положенице, резнице, калемљење (окулирање), подземним стаблима 

(луковица, гомољ, ризом, кртоласта луковица), марготирање, меристемско размножавање. 

АГРОТЕХНИКА У ЦВЕЋАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ (18) 

Регулисање услова средине: Нега поника: заливање и орошавање, засењивање, проветравање, рахлење, ђубрење и прихрањивање, заштита. 

Регулисање вегетационог простора: пикирање, проређивање, расађивање, улончавање, прелончавање, плевљење. 

ПОСУДЕ И КОНТЕЈНЕРИ ЗА ЦВЕЋАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ (1) 

Врсте посуда и контејнера, опис, предности и примена. 

ВЕЖБЕ (35 часова годишње) 

Упознавање ученика са објектима, опремом и алатом за цвећарску производњу.(5) 

Справљање земљишта (компостирање материјала) и смеша за цвећарску производњу. (5) 

Припрема материјала и алата за сетву семена. (1) 

Рад на припреми и формирању топлих леја. (2) 

Формирање пластеника. (2) 

Формирање сандучића и припрема за сетву. (1) 

Ручна сетва у сандучиће. (2) 

Ручна сетва у топле леје. (1) 

Пикирање расада у сандучић и у саксије. (3) 

Улончавање расада. (2) 

Прелончавање расада. (1) 

Расађивање расада. (1) 

Вежбање начина вегетативног размножавања, деоба бикова и положеницама (2), подземним стаблима. (1) 

Справљање разних врста резница. (3) 

Техника окулације. (3) 

Начин остваривања програма 

Ради што квалитетнијег усвајања програмских задатака и стицања што веће стручности, предвиђене су и практичне вежбе које обухватају најзначајније послове у 

цвећарској производњи. 

Програм овог предмета се надовезује на садржаје агрохемије, педологије, екологије, биологије, повртарства, расадничарства и пољопривредне технике. Због тога 
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је неопходно при реализацији програмских садржаја овог предмета, обавезно надовезивати се на ове и сличне предмете. 

У уводу дати поделу предмета на поједине области. Посебно треба истаћи значај познавања појединих цветних култура и њихову примену на зеленим 

површинама у интеријеру, као и њихов економски значај. 

Приликом обраде појединих цветних врста, треба обрадити, морфологију, услове успевања и примене. Све ово треба обрађивати уз примену живог материјала или 

уз коришћење наставних средстава (слика, графичких приказа, слајдова, модела репродукција, учила итд.) и на њима дати потребна тумачења. Приликом 

обрађивања појединачних цветних врста неопходно је обратити пажњу на тачан латински назив цветне врсте као и на њену припадност у оквиру фамилије. Сваку 

цветну врсту треба ученицима уживо показати у расаднику или на терену, такође на конкретном материјалу показати начин размножавања цветних врста. 

Приликом обраде резаног цвећа, потребно је ученицима на лицу места (у расаднику, стакленику) објаснити технологију рада у производњи резаног цвећа. 

Код реализације програмских задатака у другој години треба ученицима приказати одређене шеме или макете објеката за производњу, а такође и на терену 

показати поједина постројења и алате за цвећарску производњу. 

За остваривање програмских задатака у трећој и четвртој години неопходна је и стручна литература са фотографијама цветних култура и њихове примене, 

слајдови, свежи и хербаризовани примерци цветних врста. 

Ради квалитетног усвајања градива препоручује се однос између излагања новог градива и систематизације усвојеног градива 70 : 30 %. 

Приликом остваривања задатака на вежбама, часови вежби се могу реализовати и спајањем у једном или више дана. При реализацији вежби ученик је обавезан да 

води свеску - дневник, где би унео све потребне, конкретне податке о теми са вежби, цртао скице и шеме појединих цветних врста. 

Неопходно је израђивање хербаријума и колекције семена цветних врста. 

У току године треба организовати посете изложби цвећа, стакленицима и другим производним погонима, сајмовима, цвећарама и стручним институцијама и 

другим стручним школама и факултетима. Посебно наставник мора упућивати ученике на стручну литературу (како нашу, тако и страну). 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ДЕКОРАТИВНА ДЕНДРОЛОГИЈА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други  

Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

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. 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др. правилници, 6/2012 – др. правилници, 

5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018-др.правилници) 

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 овог предмета 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. 

Садржај 

ОПШТИ ДЕО (5) 

Значај и циљ предмета. Декоративна својства дрвенастих врста: круна, лишћа, цвета, плода и стабла. Биоеколошка својства дрвенастих врста. 

ПОСЕБАН ДЕО (65) 

Систематика дрвенастих врста. 

Четинари:  Ginkgo biloba, Аbies sp., Piceasp., Сеdrus sp., Lariх europea, Сhаmаесураris sp., Сupressus sp., Јuniреrus sp., Рinus sp., Рsеudоtsugа sp., Sеquoiа gigantea, 

Тахоdium distichum, Тахus baccata, Тhuја sp.. 

Лишћари: а)  Асеr sp., Аеsculus hipocastanum, Аilаnthus altissima, Аlnus sp., Веtulа pendula, Саrрinus sp, Саstanеа sativa, Саtalpа bignonioides, Сеltis sp., Сеrcis 

siliquastrum., Соrylus sp., Fаgus sp., Fraxinus sp., Јuglans sp., Liriodendrоn tulipifera, Маgnоliа sp., Маlus sp., Моrus sp., Раulowniа tomenthosa, Рirus sp., Рlatanus sp., 

Рорulus sp., Рrunus sp., Quеrсus sp., Robiniа pseudoacacia, Gleditshia triacanthos, Salix sp., Sорhоrа japonica, Sоrbus sp., Тiliа sp., Ulmus sp. 

б) Украсно шибље -  Вerberis, Вuddlеiа, Сotoneaster, Сrataegus, Cidoniа, Deutzia, Eleagnus, Forsythia, Hibiscus, Hydrangea, Illex, Кеrriа, Laburnum, Ligustrum, Lonicera, 

Масlura, Маhoniа, Рhiladelphus, Рiraсаnthа, Rhodоdеndrоn, Rhus, Ribes, Rоsa, Sрireа, Symphоricаrpus, Syringа, Таmаriх, Viburnum, Weigelа, Вuхus, Euonimus. 

в) Повијуше -  Amrelorsis, Hedera, Tecoma, Clematis, Wisteria, Lonicera. 

Начин остваривања програма 

У оквиру предмета декоративна дендрологија ученици се у другом разреду упознају са декоративним, биолошким и еколошким особинама дрвећа и шибља. 

Корелација наведеног садржаја мора бити са предметима као што су: биологија, педологија, агрохемија и цвећарство. При излагању садржаја наставник мора 

користити савремена аудио-визулна средства, очигледна средства а посебно се препоручује настава ван учионице, стручни излети и екскурзије у најближе 

расаднике. 

При обради општег дела, циљ је нагласити везу између декоративних и биолошких својстава дрвенастих врста. 

Посебни део обухвата садржаје везане за истицање декоративних и биолошких својстава великог броја врста и могуће начине примене на зеленим површинама. 
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Треба истаћи оне врсте које су осетљиве на аерозагађења. 

Наставник мора користити што више очигледних средстава (узорке коре, гранчице, лишће, цветове и плодове), јер очигледност у настави, поступност и 

систематичност у излагању имају пресудну улогу у усвајању градива и развијању естетских вредности. 

Значај савремене расадничке производње је обухваћен у уводном делу наставног садржаја који ученици изучавају у трећем разреду. 

У расаднику се примењују многе методе размножавања и разноврсни технолошки поступци у одгајању великог броја врста и форми те се организацији расадника 

посвећује посебна пажња. При обради ових наставних јединица ученике треба обучавати у расаднику (настава ван учионице) и на терену их укључити да стичу 

умења у сејалиште, ожилиште, пикириште, одељке матичњака и остале делове расадника, јер тај вид очигледне наставе омогућиће ученицима да брже и боље 

схвате суштину и важност расадничке производње. 

Овај вид наставе олакшаће наставнику обраду наставних јединица у оквиру области размножавања. Корелација може бити са предметом биологија и цвећарством. 

Наставне јединице о фитохормонима и размножавање културом ткива треба посебно нагласити као битне за савремену расадничку производњу због економског 

ефекта пословања. 

Планирање производње и припрема рада је предуслов успеха у расадничкој производњи. Ученик треба да схвати да сваки радни задатак треба да буде 

самодефинисан, где се и чиме посао обавља, како га треба и кад завршити. 

Наставне јединице везане за технологију производње појединих врста и форми треба систематично изложити како би се ученици оспособили да стечена знања 

лакше примењују у пракси. 

Проценат излагања новог градива и проценат систематизације усвојеног градива треба да се креће у односу 70 : 30%. 

Начин провере  остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак  у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ПРАКТИЧНА НАСТАВА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други  

Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

 210  60 

Недељни фонд часова:  6   

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. 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др. правилници, 6/2012 – др. правилници, 

5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018-др.правилници) 

Циљ практичне наставе је оспособљавање ученика за самосталан рад у области хортикултуре. 

Задаци наставе овог предмета 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; 

- стицање самосталности у руковању ручним алатом, опремом и механизацијом. 

Садржај 

ЦВЕЋАРСТВО (130) 

Формирање топлих леја: израда топле леје (дренажни слој, стајњак, земљишна смеша). Формирање хладних леја. Формирање пластеника: постављање 

конструкције и постављање покривача. Послови у стакленику: нега биљака (заливање, проветравање, засенчавање, пресађивање). Припрема земљишних смеша, 

просејавање земљишта и справљање смеша за саксијско цвеће. 

Размножавање цвећа: генеративним путем (једногодишње цвеће) и вегетативним путем (перене: бусеном, резницама, кореном). 

ДЕКОРАТИВНА ДЕНДРОЛОГИЈА (80) 

Детерминисање биљних врста из групе четинара:  Ginkgo, Abies, Cedrus, Chamaecyparis, Cupressus, Juniperus, Larix, Pinus, Picea, Pseudotsuga, Sequoia, Taxodium, 

Taxus, Thuja. 

Детерминисање биљних врста из групе лишћара - Дрвеће:  Acer, Aesculus, Ailanthus, Alnus, Betula, Carpinus, Castanea, Fagus, Fraxinus, Juglans, Platanus, Populus, 

Prunus. 

Украсно шибље. 

Повијуше. 

НАСТАВА У БЛОКУ (60) 

Нега биљака у лејама, пластеницима и стакленицима: заливање, проветравање, плевљење, заштита од болести и штеточина, пикирање расада цвећа, улончавање 

цветних врста. 

Начин остваривања програма 

Практична настава се реализује са групом ученика на васпитно-образовном објекту укључивањем ученика у производни рад по унапред сачињеном оперативном 
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програму рада. 

Програм практичне наставе, утврђен годишњим и оперативним планом наставног рада реализује се по областима рада, успех реализације зависи од више фактора: 

организованости, помоћи наставника, знања ученика стеченог кроз теоријску наставу, заинтересованости ученика. 

Ученик на практичној настави активно учествује у реализовању радних процеса одређене сложености (обједињавање рада и знања уз самостално извођење) рада. 

Ученици поступно - једноставнијим радом и одговарајућом техником, уз активну помоћ сарадника у настави савладавају садржаје програма, да би у завршном 

делу учествовали у извршавању технолошки сложенијих процеса рада. Програм се реализује на конкретној, ученику блиској производној ситуацији. Посебан 

значај даје се технолошкој компоненти савремене хортикултурне производње, где се путем савладавања више технолошких целина, реализују циљеви практичне 

наставе. Ученици на практичној настави реализују поједине технолошке операције из програма, према календару радова примарне пољопривредне производње, у 

ствари, на практичној настави ученицима се даје радни задатак да би реализовали одређени програм. 

Пре почетка рада следи кратко упознавање са циљем рада, радним задатком, условима рада (хигијенско-техничка и лична заштита на раду), чување и 

унапређивање радне средине и технологије рада када је то могуће, радни процес треба илустровати: цртежом, шемом, сликом, филмом, слајдом, како би се 

дотичне операције рада што боље схватиле, а касније лакше примениле и савладале. 

Стручна већа школе дужна су да пре почетка реализације програма практичне обуке сачине норматив знања, умења и практичне оспособљености ученика. Наиме 

овим нормативом треба да се одреди неопходна (минимална) знања, умења и способности које ученици треба да поседују да би добили одговарајућу позитивну 

оцену. 

Део практичне наставе, који се из објективних разлога не може реализовати у образовно-васпитном објекту реализује се у пољопривредним организацијама где је 

технологија рада на задовољавајућој техничко-технолошкој висини, разгледањем и упознавањем са процесом производње. 

Део практичне наставе ученици проводе и у цвећарама где се ради са живим материјалом (резани цвет) и ту стичу практична искуства у аранжирању резаног 

цвећа. 

Вежбе као облик практичне наставе реализују се по групама у кабинетима или образовно-васпитном објекту практичне наставе (стакленици, пластеници, топле 

леје, расадник). 

Вежбање се изводи експериментом или демонстрационим приказом одређене технике и технологије радних процеса који се примењују у савременој 

пољопривредној производњи. На вежбама се синхронизује претходно обрађена теоријска настава са производним процесом. 

Вежбе се могу реализоавати спајањем у једном или више дана. 

У оквиру наставе у блоку трећег разреда предвиђена је обука вожње трактора. Обуку треба организовати на школском полигону. Ученици треба да се оспособе за 

правилно руковање прикључним и самоходним машинама, транспортним средствима и уређајима у хортикултурној производњи. Такође је важно да ученици у 

току обуке стекну навику и одговорност за правилно руковање и одржавање пољопривредне технике и уређаја. Обука вожње трактора остварује се индивидуално 

са 20 часова по ученику. 

При реализацији вежби и практичне наставе ученик је обавезан да води Дневник практичне наставе, у коме ће ученик дати кратак опис технике рада и своја 

запажања. 

Начин провере  ученичка постигнућа 

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. 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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А. Обавезни општеобразовни предмети: Техничар хортикултуре (Трећи разред) 

Наставни предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

105    

Недељни фонд часова: 3    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама ("Сл. гласник СРС - Просветни гласник", бр. 

6/90 и "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005 , 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

 Циљ наставе српског језика и књижевности јесте проширивање и продубљивање знања о српском језику; унапређивање језичке и функционалне писмености; 

проширивање и продубљивање знања о српској и светској књижевности, развијање љубави према књизи и читању, оспособљавање за интерпретацију уметничких 

текстова; упознавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у књижевности; 

проширивање и продубљивање књижевних знања и читалачких вештина; образовање и васпитање ученика као слободне, креативне и културне личности, 

критичког ума и оплемењеног језика и укуса.  

Задаци  

Настава језика (знања о језику, способност служење језиком и васпитна улога наставе језика). Ученици треба да:  

- овладају знањима о српском књижевном језику;  

- стекну вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом изражавању, приликом учења, образовања и интелектуалног 

развоја;  

- поштују матерњи језик, негују српски језик, традицију и културу српског народа, националних мањина, етничких заједница и других народа;  

- унапређују културу језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, са 

развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура.  

Настава књижевности (усвајање књижевних знања, развијање читалачких вештина и афирмисање васпитних вредности путем књижевности). Ученици 

треба да:  

- упознају репрезентативна дела српске књижевне баштине и дела опште књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вредности;  

- негују и развијају читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним књижевним делима из историје 

српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози;  

- развијају литерарне афинитете и постану читаоци рафинираног естетског укуса који ће умети да на истраживачки, стваралачки и активан начин читају књижевна 

дела свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;  

- усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности;  

- оспособе се за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова агресивног и асоцијалног 

понашања и за развијање самосвести и личне одговорности;  

- подстичу на саосећање са ближњима и одговорност према другом;  
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САДРЖАЈ 

КЊИЖЕВНОСТ (69)  

МОДЕРНА (29)  

Модерна у европској и српској књижевности.  

Поетика модерне (импресионизам и симболизам).  

Шарл Бодлер: Албатрос  

Антон Чехов: Ујка Вања  

Богдан Поповић: Антологија новије српске лирике  

Алекса Шантић: Претпразничко вече, Вече на шкољу  

Јован Дучић: Залазак сунца, Јабланови  

Милан Ракић: Искрена песма, Долап  

Владислав Петковић Дис: Тамница, Можда спава  

Сима Пандуровић: Светковина  

Антун Густав Матош: Јесење вече  

Бора Станковић: Коштана, Нечиста крв  

Јован Скерлић: О Коштани  

Петар Кочић: Мрачајски прото  

Иван Цанкар: Краљ Бетајнове  

МЕЂУРАТНА И РАТНА КЊИЖЕВНОСТ (30)  

Европска књижевност у првим деценијама XX века (појам особености и значај); манифести футуризма, екопресионизма и надреализма: књижевни покрети и 

струје у српској књижевности између два рата (експресионизам, надреализам, социјална књижевност). Ратна књижевност.  

Владимир Мајаковски: Облак у панталонама  

Федерико Гарсија Лорка: Романса месечарка  

Рабиндранат Тагора: Градинар  

Милутин Бојић: Плава гробница  

Душан Васиљев: Човек пева после рата  

Милош Црњански: Суматра, Сеобе И  

Иво Андрић: Ex Понто  

Момчило Настасијевић: Туга у камену  

Тин Ујевић: Свакидашња јадиковка  

- развију врлине разборитости и равнотеже и мудрости.  

Општи задаци. Ученици треба да:  

- развијају и негују стваралачки и истраживачки дух у процесу учења и у примени стечених знања;  

- развијају и негују методичност и методичка поступања приликом овладавања сложеним и обимним знањима;  

- усаглашено са општим исходима учења, као и усклађено са узрастом и способностима, даље развијају знања, васпитне вредности и функционалне вештине које 

ће моћи да користе у даљем образовању, у професионалном раду и у свакодневном животу;  

- развијају лични и национални идентитет и осећање припадности држави Србији;  

- формирају вредносне ставове којима се чува национална и светска културна баштина;  

- буду оспособљени за живот у мултикултуралном друштву. 
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Исак Самоковлија: Рафина авлија  

Вељко Петровић: Салашар  

Растко Петровић: Људи говоре  

Исидора Секулић: Госпа Нола  

Мирослав Крлежа: Господа Глембајеви  

Добриша Цесарић: Облак  

Оскар Давичо: Хана (И песма)  

Иван Горан Ковачић: Јама  

ЛЕКТИРА (10)  

Избор из лирике европске модерне: (Рилке, А. Блок, Аполинер)  

Избор из међуратне поезије (Д. Максимовић, Р. Петровић)  

Ернест Хемингвеј: Старац и море  

Иво Андрић: На Дрини ћуприја  

Михаил А. Шолохов: Тихи Дон (одломци)  

КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ  

На наведеним делима понављају се, проширују, усвајају и систематизују основни књижевнотеоријски појмови.  

Лирика. Модерна лирска песма (структура). Песма у прози.  

Стих: једанаестерац, дванаестерац, слободан стих. Средства књижевноуметничког изражавања (стилске фигуре): метонимија, синегдоха, парадокс, алузија, 

апострофа, реторско питање, инверзија, елипса, рефрен.  

Епика. Облици уметничког изражавања, причање (нарација), описивање (дескрипција), дијалог, монолог, унутрашњи монолог, доживљени говор, пишчев 

коментар; казивање у првом, другом и трећем лицу.  

Драма: Драма у ужем смислу (особине): модерна драма, (психолошка, симболистичка, импресионистичка); драмска ситуација; сценски језик (визуелни и 

акустични сценски знакови); публика, глумац, глума, режија, лектор, сценограф.  

ЈЕЗИК (20)  

ТВОРБА РЕЧИ  

Основни појмови о извођењу (деривацији) речи. Важнији модели за извођење именица, придева и глагола.  

Основни појмови о творби сложеница. Полусложенице. Правописна решења.  

ЛЕКСИКОЛОГИЈА (СА ЕЛЕМЕНТИМА ТЕРМИНОЛОГИЈЕ И ФРАЗЕОЛОГИЈЕ)  

Значењски (семантички) и формални односи међу лексемама (синонимија; антонимија, полисемија и хомонимија, метафоричка и метонимијска значења).  

Стилска вредност, лексика и функционални стилови; поетска лексика, варијантска лексика, дијалектизми и регионализми, архаизми и историзми; неологизми; 

жаргонизми; вулгаризми. (Повезати са употребом речника).  

Речи из страних језика и калкови (дословне преведенице), однос према њима. Речници страних речи. Разумевање најважнијих префикса (и префиксоида) и 

суфикса (и суфиксоида) пореклом из класичних језика.  

Основни појмови о терминологији и терминима. Терминолошки речници.  

Основни појмови о фразеологији и фразеолошким јединицама. Стилска вредност фразеолошких јединица. Клишеи и помодни изрази.  

СИНТАКСА   

Синтаксичке јединице; реченице у ширем смислу (комуникативне реченице) и реченице у ужем смислу (предикатске реченице); речи (лексеме и 

морфосинтаксичке речи); синтагме (именичке, придевске, прилошке и глаголске).  

Основне конструкције (и њихови модели) предикатске реченице: субјекатско-предикатска конструкција, рекцијске конструкције (с правим и неправим објектом), 
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копулативне и семикатулативне конструкције (с именским и допунским предикативом). Прилошке одредбе. Безличне реченице.  

Именичке синтагме. Типови атрибута. Апозитив и апозиција.  

ПРАВОПИС  

Транскрипција речи из страних језика (основни принципи и примери).  

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (16)  

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

Казивање и рецитовање напамет научених књижевноуметничких текстова.  

Стилистика. Функционални стилови: публицистички.  

ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

Стилистика. Лексичка синонимија и вишезначност речи, избор речи (прецизност). Појачавање и ублажавање исказа; обично, ублажено и увећано значење речи; 

пренесена значења речи (фигуративна употреба именица, глагола и придева).  

Писмене вежбе: новинарска вест, чланак, извештај, интервју, коментар и др. Приказ књижевно-сценског или филмског дела. Увежбавање технике израде 

писмених састава.  

Домаћи писмени задаци (читање и анализа на часу).  

Четири писмена задатка. 

Начин остваривања програма 

УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА  

Зависно од разреда и садржаја годишњи фонд часова наставе овог предмета распоређен је тако да је за подручје књижевност издвојено око 60%, а за друга два 

(језик и култура изражавања) око 40% часова.  

У оквиру тог фонда планирани садржаји се обрађују са 70% часова. Осталих 30% часова предвиђено је за понављање, утврђивање, вежбање и систематизовање 

програма.  

Циљ и задаци чине целину и остварују се током четири године - систематски и континуирано - у свим предвиђеним програмско-тематским подручјима и 

видовима рада.  

Сви садржаји распоређени су по разредима, подручјима, областима и темама уз примену начела поступности, корелације, интеграције и примерености узрасту.  

Садржаји књижевности конкретизовани су по разредима, сегментима (књижевност и лектира), а обухватају књижевнотеоријско и књижевноисторијско 

проучавање књижевноуметничких дела и књижевности жанровски распоређених.  

Подручје језик обухвата изучавање језика као система. У садржаје овог подручја уграђени су елементи опште лингвистике и правописа.  

Подручје култура изражавања обухвата облике и врсте у области усменог и писменог изражавања (по разредима). У овој области планиране су говорне и писмене 

вежбе, домаћи задаци и писмени задаци, који треба да се раде наизменично ћирилицом и латиницом.  

Ради што успешније реализације бројних захтева и садржаја неопходна је и стална сарадња наставника српског језика и књижевности с наставницима других 

предмета (историје, сродних општестручних и ужестручних предмета), стручним сарадницима (школским библиотекаром - медијатекаром, педагогом, 

психологом) и органима (стручним активом и већима), родитељима ученика и међуопштинском (регионалном) просветно-педагошком службом; такође је 

корисна сарадња наставника и са одређеним институцијама (народном библиотеком, домом културе, биоскопом, локалним новинама, радио-станицом и др.).  

Квалитет и трајност знања, умења, вештина и навика ученика у многоме зависе од принципа, облика, метода и средстава који се користе у образовно-васпитном 

процесу. Због тога савремена настава српског језика и књижевности претпоставља остваривање битних задатака и садржаја програма уз максимално могућу 

мисаону активност ученика (субјеката у настави), поштовање одређених дидактичких принципа (посебно: свесне активности ученика, научности, примерености, 

поступности, систематичности и очигледности), као и адекватну примену оних наставних облика, метода, поступака и средстава чију су вредност утврдиле 

савремена пракса и методика наставе српског језика и књижевности (пре свега: разни видови групног и индивидуалног рада примерени могућностима ученика, 

методе - дијалошка, текстуално-графичке демонстрације и самосталних радова ученика, средства - уџбеници, приручници, разне врсте текстова и графичких 
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приказа, графофолије, наставни и други филмови, радио и телевизијске емисије и сл.). Избор одређених наставних облика, метода, поступака и средстава 

условљен је, пре свега, наставним садржајем и циљевима (образовним, васпитним и функционалним), које треба остварити на једном часу српског језика и 

књижевности.  

Редовна настава српског језика и књижевности изводи се у специјализованим учионицама и кабинетима за овај предмет, који треба да буду опремљени у складу 

са нормативима за средње стручне школе. Делимично, она се организује и у другим школским просторијама (библиотеци - медијатеци, читаоници, 

аудиовизуелној сали и сл.).  

У настави српског језика и књижевности користе се одобрени уџбеници и приручници и библиотечко-информацијска грађа од значаја за остваривање задатака и 

садржаја програма овог предмета, односно за систематско оспособљавање ученика за самостално коришћење разних извора сазнања у настави и ван ње.  

У односу на досадашњи, овај програм доноси извесне промене и новине, које треба имати у виду приликом планирања (глобалног и оперативног) и реализације 

предвиђених задатака и садржаја. Посебно су значајне ове промене и новине у програму: измењен је недељни и годишњи фонд часова у свим разредима средњих 

стручних школа као и начин расподеле предвиђеног годишњег фонда часова на поједине сегменте програма; обезбеђен је адекватнији однос између часова обраде 

и других типова часова: кориговани су циљ и задаци наставе; измењени су структура и садржаји подручја књижевност и језик; у програм је укључен садржај 

проучавања књижевног дела. Уведена је област лектире, укључени су нови аутори и наслови; одређени су основни књижевнотеоријски појмови који се усвајају 

током обраде одговарајућих дела: створени су предуслови за креативно испољавање наставника и прилагођавање васпитно-образовног рада различитим 

ситуацијама у пракси, као и за појачавање стваралачке сарадње наставника и ученика.  

КЊИЖЕВНОСТ  

Ово програмско-тематско подручје обухвата најзначајнија дела из српске и светске књижевности, која су распоређена у књижевноисторијском континуитету од 

старог века до данас.  

Од историјског континуитета одступа се само у поглављу увод у проучавање књижевног дела у И разреду и проучавање књижевног дела у IV разреду, као и у 

поглављу лектира.  

Наставник српског језика и књижевности у средњим стручним школама треба да пође од претпоставке да је ученик у основној школи стекао основна знања:  

- из теорије књижевности: тема, мотив, фабула; лик, карактер; структура прозног књижевног дела; књижевни родови и врсте;основна језичкостилска изражајна 

средства; усмена и писана књижевност; структура лирске песме; стих, строфа, рима, ритам; структура драмског дела; дијалог, монолог, драмска врста, драма и 

позориште, филм, радио-драма, телевизијска драма;  

- из основа сценске и филмске културе: слика, реч, звук, филмска музика, ситуација, радња, јунаци филма, елементи филмског израза, филмске врсте, од 

синопсиса до сценарија; филм, телевизија, књижевност (сличност и разлике).  

Са стеченим знањима, која се у програму средњих стручних школа проширују и продубљују, ученик може активно да учествује у интерпретацији књижевног 

дела.  

Интерпретативно-аналитички методички систем је основни вид наставе књижевности и њега треба доследно примењивати приликом упознавања ученика са 

изабраним књижевним делима која су предвиђена програмом. Наравно, не треба очекивати да се сва програмом предвиђена дела обрађују на нивоу 

интерпретације као најпотребнијег аналитичко-синтетичког приступа књижевном делу. Наставник треба да процени на којим ће делима радити интерпретацију, а 

на којим осврт, приказ или, пак, проблемско-стваралачки методички систем.  

Нема сумње да овакав програм књижевности у средњим стручним школама повремено тражи и примену експликативног методичког система када се мора чути 

наставникова реч, и то најчешће приликом давања информација о епохама које се проучавају, као и у свим другим ситуацијама у којима наставник не може 

рачунати на ученикова предзнања (на пример: основне информације о почецима писмености, да је његов говор модел правилног, чистог и богатог језика каквом 

треба да теже његови ученици).  

Књижевна дела из програма лектира имају равноправан третман са делима из обавезног програма књижевности и обрађују се по истом методичком систему. 

Треба напоменути да се из лектире која је дата по избору ученика и наставника не морају обрадити сви писци, већ књижевно дело оног писца за које се 

опредељују ученици и наставник.  
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ЈЕЗИК  

Програм наставе језика у средњим стручним школама конципиран је тако да омогући ученицима стицање знања и о језику као друштвеној појави и о језику као 

систему знакова. Циљ је да ученици, поред знања о свом матерњем језику, стекну и опште лингвистичка односно социолингвистичка знања неопходна 

образованом човеку. Ова општа знања су функционално повезана са наставом матерњег језика. Главни део тих знања обрађује се у сегменту општи појмови о 

језику (на почетку програма за први и на крају програма за четврти разред). Као у уводном делу сегмента књижевни језик (у првом разреду) и сегменту језички 

систем и науке које се њиме баве; али се општи појмови обрађују и током целе наставе - у вези са одговарајућим партијама о српском као матерњем језику. 

Инсистирање на једном теоријски и методички вишем нивоу изучавању језичких појава даје нови квалитет настави која обухвата и знања с којима су се ученици 

сретали у основној школи. Ова знања, поред своје општеобразовне вредности и значаја за олакшавање и побољшавање наставе српског језика, треба да послуже и 

лакшем савлађивању градива из страних језика.  

У сегменту програма посвећеног организацији и функционисању језичког система не обрађују се само чисто граматички аспекти језичког система већ се 

обухватају и функционални аспекти. Зато су, између осталог, у синтаксу унети и елементи лингвистике текста и граматике. Посебан је значај дат лексикологији 

(која се надовезује на део о творби речи), и то не само да би ученици стекли више знања о речничком благу свога језика него и да би развили правилан однос 

према разним појавама у лексици.  

У обради свих сегмената програма треба се надовезивати на знања која су ученици стекли током претходног школовања. Међутим, овде није реч о простом 

обнављању и утврђивању раније стечених знања, него о добијању целовите слике о српском језику, и као што је већ речено, о усвајању једног квалитативно 

вишег приступа проучавању језичке организације и језичких законитости.  

Веома је важно да се настава језика повеже са осталим деловима овог наставног предмета. Наиме, ова настава пружа лингвистичка знања која ће бити подлога за 

тумачење језика и стила књижевних дела, с тим што ова дела пружају и одговарајући материјал за уочавање естетске функције језика. С друге стране, настава 

језика се мора повезати и са наставом културе изражавања. Тиме ће лингвистичка знања (о акценатском систему, творби речи, лексикологији, синтакси итд.), као 

и проучавање правописа, допринети да ученици боље и поступније усвоје књижевнојезичку норму и да побољшају своје изражајне способности.  

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА  

Вежбе у усменом изражавању треба у средњим стручним школама да дају одређени степен правилне артикулације, дикције, интонације, ритма и темпа у читању и 

казивању лирског, епског и драмског текста. Ове се вежбе, по правилу, реализују у току обраде књижевног текста на тај начин што ће наставник, директно, 

својим читањем, говорењем или уз помоћ снимка, анализирати одговарајуће елементе правилног усменог изражавања како би их ученици уочили. Стечена 

сазнања трансформишу се у вештине и умења на тај начин што ученици интерпретирањем књижевних текстова настоје да сами достигну одговарајући степен 

вештине и умења ове врсте. Стечене способности се даље увежбавају различитим облицима усменог изражавања ученика (извештавање, расправљање, 

реферисање и др.). Већина предвиђених облика ове наставе непосредно се укључује у наставу књижевности или примене за израду писмених састава.  

И диференцирање функционалних стилова ваља обављати на узорцима које је наставник одабрао. Да би ученик био оспособљен да свој језик и начин изражавања 

подеси врсти писменог састава (излагања), треба да напише конкретан састав (припреми излагање). Вежбе ове врсте треба понављати све док сваки ученик не 

буде оспособљен да се служи одређеним облицима изражавања. Да би се постигао већи наставни учинак, корисно је наћи неопходну психолошку мотивацију. 

Због тога ученике треба обавестити не само о коначном циљу који се жели постићи одређеним системом вежбања него и о сврсисходности појединих 

парцијалних вежбања која чине интегралну целину. Тако, на пример, ако су ученици обавештени да ће следећи писмени задатак бити у форми расправе или 

приказа, онда и конкретне вежбе треба да буду подређене том циљу. Наставник ће на одабраном моделу конкретног облика изражавања показати ученицима 

његове битне карактеристике, подразумевајући ту и примереност језика и стила. После тога ученици у форми домаћег задатка чине прве покушаје да самостално 

напишу састав одређене врсте. Читањем и коментарисањем домаћих задатака ученици се даље оспособљавају у писменом изражавању и овладавању одређеним 

врстама састава. Када је наставник стекао утисак да су сви ученици релативно овладали одређеном врстом писменог изражавања, утврђује час израде школског 

писменог задатка. Резултати таквог поступка показују се у школском писменом задатку, па се на основу њих планира даљи рад на усавршавању културе 

изражавања ученика. Ако више ученика не постигне одређени успех, цео се процес понавља.  

Оквирни број часова који је предвиђен за усмено и писмено изражавање означава укупно време, а не и број вежби у току наставне године (препоручује се 
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организовање већег броја краћих вежби с прецизно одређеним циљевима).  

Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По правилу, наставник је 

обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу на часу (делу часа). Поред писмених, у 

складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака (усмених, практичних - примерених могућностима ученика 

и њиховој оптерећености разним обавезама).  

Израда школског писменог задатка, по правилу, траје један час. Изузетно, кад то поједини облици писменог изражавања изискују,  израда задатака може трајати и 

дуже од једног часа. 

Начин провере  остварености исхода 

Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По правилу, наставник је 

обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу на часу (делу часа). Поред писмених, у 

складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака (усмених, практичних - примерених могућностима ученика 

и њиховој оптерећености разним обавезама).  

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама ("Сл. гласник СРС - Просветни гласник", бр. 

6/90 и "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ наставе страног 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.  

Посебан циљ наставе страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се страни језик 

користи ради информисаности и оспособљености за једноставну пословну комуникацију у усменом и писаном облику.  

Задаци наставе страног језика су да ученици:  

- буду оспособљени да у школској и ван школској свакодневници могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано и сходно ситуацији;  

- продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да страни језик функционално користе и после завршетка свог образовања 

(током студија, у будућем послу или даљем образовању);  

- стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да уоче контрасте и врше поређења у односу на сопствену стварност;  

- буду оспособљени да се компетентно и самосвесно споразумевају са људима из других земаља, усвајају норме вербалне и невербалне комуникације у складу са 

специфичностима језика који уче, као и да наставе, у оквиру формалног образовања и самостално, учење другог и трећег страног језика;  

- до краја трећег разреда средње стручне школе савладају први страни језик до нивоа Б1+ према Заједничком европском оквиру.  

Напомена:  

Истичемо да ће степен постигнућа по језичким вештинама варирати, односно да ће рецептивне вештине (разумевање говора и читање) бити на предвиђеном 

нивоу, док се за продуктивне вештине (говор, интеракција, медијација и писање) може очекивати да буду за један ниво ниже (на пример, Б1+ рецептивно, Б1 

продуктивно).  

Комуникативне функције:  

1. Представљање себе и других  

2. Поздрављање (састајање, растанак;формално, неформално, специфично по регионима)  

3. Идентификација и именовање особа, објеката, боја, бројева итд.  

4. Давање једноставних упутстава и команди  

5. Изражавање молби и захвалности  

6. Изражавање извињења  
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7. Изражавање потврде и негирање  

8. Изражавање допадања и недопадања  

9. Изражавање физичких сензација и потреба  

10. Исказивање просторних и временских односа  

11. Давање и тражење информација и обавештења  

12. Описивање и упоређивање лица и предмета  

13. Изрицање забране и реаговање на забрану  

14. Изражавање припадања и поседовања  

15. Скретање пажње  

16. Тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања  

17. Тражење и давање дозволе  

18. Исказивање честитки  

19. Исказивање препоруке  

20. Изражавање хитности и обавезности  

21. Исказивање сумње и несигурности  

Тематика 

Садржај 

Општа тематика  

Из живота младих: дружење, слободно време;  

Породица и друштво: живот и обичаји; правила понашања у разним ситуацијама; однос појединца према животној средини;  

Из савременог живота и тековина културе и науке народа чији се језик учи: збивања у свету; значајнији историјски догађаји; разни видови уметничког и научног 

стваралаштва; заштита културног блага.  

Стручна тематика  

За стручну тематику предвиђа се:  

а) за фонд од два часа недељно - до 20% од укупног годишњег фонда часова;  

б) за фонд већи од два часа недељно - до 30% од укупног годишњег фонда часова.  

Школски писмени задаци:  

а) по један писмени задатак у сваком полугодишту за фонд од два часа недељно;  

б) по два писмена задатка у полугодишту за фонд већи од два часа недељно. 

I. РЕЧЕНИЦА  

Сложена реченица  

а) номиналне клаузе  

They all knew that she wouldn't come.  

б) релативне клаузе  

- рестриктивне.  

The lady who/that was here yesterday has gone to London.  

I've lost the book which/that I bought this morning.  

Обратити пажњу на контактне реченице (изостављање релативне заменице у акузативу).  
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- нерестриктивне  

My brother Bob, whom you met yesterday, is coming with us. He got lost on Snowdon, which was enveloped in fog.  

в) адвербијалне клаузе  

- за начин и поређење (Р)  

She treats me as if I were a child.  

- за место  

Tell me where to go.  

- за време  

Come as soon as you can.  

- Инверзија - иза  neither, nor, so 

She's a real beauty and so is her sister.  

I can't swim. Neither can Mary.  

I like reading. So does my brother.  

II. ИМЕНИЧКА ГРУПА  

1. Члан  

- Одређени члан у прилошким фразама, са компаративом пропорције, испред имена зграда, институција.  

The book is on the table. The more I know him the less I like him. The Empire State Building is in the USA.  

- Одређени генерички члан испред придева (етника) да означи нацију  

The Germans wanted to defeat the British but they failed.  

- Нулти члан уз географска имена, испред именица  bed, prison, school, у паралелним структурама  hand in hand, arm in arm и др.  

Africa, England, Ben Nevis, Greenland, go to bed, go to school  

2. Именице  

- Pluralia tantum  

scissors, trousers i dr  

- Релативни плуралиа тантум облици  

- jeans, glasses i dr.  

- Синкретизам једнине и множине  

means, series, species  

There has been an interesting series of concerts yesterday. There were several series of lectures at the university last year. 

- Небројиве именице у функцији бројивих именица  

Two coffees, please  

3. Заменички облици  

Заменице  

- Безлична употреба личних заменица множине (we, you, they)  

They say she left for London a week ago. 

- Општа лична заменица  ONE 

One never knows what may happen next.  

- Неодређене заменице  some, somebody, someone, something any, anybody, anyone, anything)   

Someone is knocking at the door. There was something very pleasing in her eyes. Some like it hot. Did you see anyone there?  
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4. Придеви/адјективали  

- Компаратив једнакости и компаратив неједнакости (Р)  

- as + adjective + as; not so/as + adjective + as  

She is as tall as her sister. He isn't so/as bad as you may think. 

- Партиципи  

а) као адјективали  

the stolen money, the wounded soldier i dr..  

б) у номиналној функцији  

The accused stood up.  

5. Бројеви  

Означавање нуле у различитим контекстима  

- у аритметици:  nought / naught, zero 

- у спорту:  nil/nothing; love u tenisu   

- О (у бројевима телефона, соба и др.)  

III. ГЛАГОЛСКА ГРУПА  

1. Глаголи  

- Време и аспект глагола - обнављање  

- The Present Perfect Tense Sa značenjem budućnosti  

I'll come as soon as I have finished reading the book.  

- The Future Perfect Tense (R)  

I shall have written the letter by the time you come.  

- Непотпуни глаголи  

а)  He ought to have done it by now.  

It must have been nine o'clock when I came back home.  

b) WOULD/USED TOза изражавање радње која це понављала у прошлости  

When we were children we would/used to go swimming every summer.  

- Gerund  

а) после израза (R)  

It's no use (crying). I can't help (laughing).  

б) после глагола  continue, go on, keep on, avoid, prefer i dr. She kept on talking for hours. She prefers reading to playing tennis. 

- Објекат ца инфинитивом (R)  

They want her to be a dentist.  

- Двочлани глаголи (фразални и предлошки)  

- drink up, give in, bring over, call on i dr.  

2. Прилози  

- Обнављање и утврђивање  

- Конверзија прилога и придева- daily, early, fast, pretty…  

It is a daily newspaper. It appears daily. 

- Прилози изведени са – 1u, уз промену значења.  
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He works hard. He hardly works at all.  

3. Везници  

either...or, neither...nor  

IV. ТВОРБА РЕЧИ  

Префикси и суфикси за творбу именица cа:  co -dis-, in-,mis-, over-; -dom, -ness, -ful,-ment, -tion, -th  

V. ФОНОЛОГИЈА  

Помераље акцента при промени врете речи ( PERmit, perMIT)  

VI. ЛЕКСИКОЛОГИЈА  

Идиоми и фразе  

VII. ЛЕКСИКОГРАФИЈА  

Структура и коришћење стручног речника, речника синонима 

Начин остваривања програма 

Програм првог страног језика намењен је трогодишњем и четворогодишњем образовању и васпитању у средњим стручним школама и чини заокружену целину са 

програмом страних језика за основну школу, обезбеђујући тако континуитет учења страног језика започетог у основној школи.  

Структуру програма чине:  

а) захтеви и садржаји који су заједнички за трогодишње и четворогодишње школовање;  

б) захтеви и садржаји који су диференцирани према разликама у фонду часова и укупној оријентацији датог типа школе;  

- школски писмени задаци (за сваки разред по два писмена задатка);  

- језички садржаји (за сваки језик и сваки разред посебно).  

Облици наставе  

Комуникативна настава страних језика се реализује тако што се примењују различити облици рада као нпр. рад у групама и паровима, рад у пленуму или 

појединачни уз примену додатних средстава у настави (аудио-визуелних материјала, информационо-технолошких извора, игара, аутентичног материјала, итд.), 

као и уз примену принципа наставе по задацима (таск-басед лангуаге теацхинг; enseñanza пор тареас, хандлунгсориентиертер ФСУ...)  

Препоруке за реализацију наставе  

У наставном процесу неопходно је ускладити улоге наставника, ученика и наставних средстава. Наставник мора да добро одреди колико времена на часу може да 

буде потрошено на фронтална излагања и објашњења, фронталне активности као што су питања и одговори (разликујући при том референцијална, демонстративна 

и тест питања) као и на остале облике рада.  

Наставници треба да схвате да су њихови поступци којима одражавају своје ставове и способности најважнији део окружења за учење и усвајање језика. Стога је 

неопходно да наставник прида значај:  

- вештинама подучавања;  

- вештинама организовања рада у учионици;  

- способностима да спроводи истраживања праксе и да размишља о свом искуству;  

- стиловима подучавања;  

- разумевању тестирања, оцењивања и евалуације и способностима за њихово спровођење;  

- знањима и способностима да предаје социокултурне садржаје;  

- интеркултурним ставовима и вештинама;  

- знањима о естетској вредности књижевности и способностима да развије такво разумевање код ученика;  

- способностима за индивидуализацију рада у одељењу у којем наставу похађају типови ученика с различитим способностима за учење.  
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Ови релевантни квалитети и способности се најбоље развијају када наставник:  

- надгледа, прати рад и одржава ред у учионици;  

- стоји на располагању ученицима и пружа им индивидуалне савете;  

- преузме улогу супервизора и фацилитатора уважавајући примедбе у вези са њиховим учењем, реагујући на њих и координирајући њихове активности.  

Стога се у настави страних језика препоручују следеће активности којима се гарантује најефикаснија реализација наставног програма, и то су:  

- слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом који чита наставник или који ученици чују са звучних записа;  

- рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације, итд.);  

- мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу или родитеље и сл.);  

- дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим трајањем, док су дискусије 

спонтаније и неприпремљене интеракције на одређену тему);  

- обимнији пројекти који се раде у учионици и ван ње у трајању од неколико недеља до читавог полугодишта уз конкретно видљиве и мерљиве производе и 

резултате;  

- усклађивање Програмом предвиђене граматичке грађе са датим комуникативним функцијама и темама, и то у склопу језичких активности разумевања (усменог) 

говора и писаног текста, усменог и писменог изражавања и медијације;  

- евалуација (формативна која се спроводи током године и служи усмеравању даљег тока наставе и сумативна на крају године која указује на остварење циљева и 

задатака) и самоевауација (језички портфолијо) ученичких постигнућа.  

Важан циљ у учењу страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се језик користи ради 

информисаности и оспособљености за једноставну комуникацију у усменом и писаном облику на страном језику. Тај сегмент наставе страног језика који се 

прогресивно увећава од 20 до 50% током трогодишњег односно четворогодишњег образовања мора да буде јасно дефинисан и у складу са исходима везаним за 

квалификације струке.  

Неопходно је да стручна тематика која се обрађује на страном језику прати исходе појединих стручних предмета и буде у корелацији са њима. Реализација наставе 

језика струке се много више огледа у развијању рецептивних него продуктивних вештина јер је сврха учења страног језика, у првој линији, усмерена на то да се 

ученици оспособе да прате одређену стручну литературу у циљу информисања, праћења иновација и достигнућа у области струке, усавршавања и напредовања. 

Стога је спектар текстова који се препоручују велики: шематски прикази, упутства о примени апарата, инструмената или пак материјала, хемикалија, рецепти, 

декларације, краћи стручни текстови чији је садржај релевантан за тематске садржаје стручних предмета, извештаји, каталози, програми сајамских активности и 

сл. Веома је битно у раду са таквим текстовима одредити добру дидактичку подршку. Добро осмишљени налози упућују на то да одређене текстове, у зависности 

од тежине и важности информација које они носе, треба разумети глобално, селективно или пак детаљно. Продуктивне вештине треба ограничити на строго 

функционалну примену реалну за захтеве струке. То подразумева писање кратких порука, мејлова у оквиру пословне комуникације (поруџбенице, рекламације, 

захтеви, молбе) и вођење усмене комуникације која омогућава споразумевање на основном нивоу било у директном контакту са саговорником или у телефонском 

разговору. 

Начин провере  остварености исхода 

Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По правилу, наставник је 

обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу на часу (делу часа). Поред писмених, у 

складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака (усмених, практичних - примерених могућностима ученика и 

њиховој оптерећености разним обавезама).  

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: РУСКИ ЈЕЗИК 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама ("Сл. гласник СРС - Просветни гласник", бр. 

6/90 и "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ наставе страног 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.  

Посебан циљ наставе страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се страни језик 

користи ради информисаности и оспособљености за једноставну пословну комуникацију у усменом и писаном облику.  

Задаци наставе страног језика су да ученици:  

- буду оспособљени да у школској и ван школској свакодневници могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано и сходно ситуацији;  

- продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да страни језик функционално користе и после завршетка свог образовања 

(током студија, у будућем послу или даљем образовању);  

- стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да уоче контрасте и врше поређења у односу на сопствену стварност;  

- буду оспособљени да се компетентно и самосвесно споразумевају са људима из других земаља, усвајају норме вербалне и невербалне комуникације у складу са 

специфичностима језика који уче, као и да наставе, у оквиру формалног образовања и самостално, учење другог и трећег страног језика;  

- до краја трећег разреда средње стручне школе савладају први страни језик до нивоа Б1+ према Заједничком европском оквиру.  

Напомена:  

Истичемо да ће степен постигнућа по језичким вештинама варирати, односно да ће рецептивне вештине (разумевање говора и читање) бити на предвиђеном 

нивоу, док се за продуктивне вештине (говор, интеракција, медијација и писање) може очекивати да буду за један ниво ниже (на пример, Б1+ рецептивно, Б1 

продуктивно).  

Комуникативне функције:  

1. Представљање себе и других  

2. Поздрављање (састајање, растанак;формално, неформално, специфично по регионима)  

3. Идентификација и именовање особа, објеката, боја, бројева итд.  

4. Давање једноставних упутстава и команди  
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5. Изражавање молби и захвалности  

6. Изражавање извињења  

7. Изражавање потврде и негирање  

8. Изражавање допадања и недопадања  

9. Изражавање физичких сензација и потреба  

10. Исказивање просторних и временских односа  

11. Давање и тражење информација и обавештења  

12. Описивање и упоређивање лица и предмета  

13. Изрицање забране и реаговање на забрану  

14. Изражавање припадања и поседовања  

15. Скретање пажње  

16. Тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања  

17. Тражење и давање дозволе  

18. Исказивање честитки  

19. Исказивање препоруке  

20. Изражавање хитности и обавезности  

21. Исказивање сумње и несигурности  

Тематика 

Садржај 

Општа тематика  

Из живота младих: дружење, слободно време;  

Породица и друштво: живот и обичаји; правила понашања у разним ситуацијама; однос појединца према животној средини;  

Из савременог живота и тековина културе и науке народа чији се језик учи: збивања у свету; значајнији историјски догађаји; разни видови уметничког и научног 

стваралаштва; заштита културног блага.  

Стручна тематика  

За стручну тематику предвиђа се:  

а) за фонд од два часа недељно - до 20% од укупног годишњег фонда часова;  

б) за фонд већи од два часа недељно - до 30% од укупног годишњег фонда часова.  

Школски писмени задаци:  

а) по један писмени задатак у сваком полугодишту за фонд од два часа недељно;  

б) по два писмена задатка у полугодишту за фонд већи од два часа недељно. 

Реченица  

Једночлане реченице: неодређено - личне и уопштено - личне. Претварање неодређено - личних реченица у личне и обрнуто /В киоске продают газеты продаются 

в киоске/. Претварање пасивних конструкција у активне и обрнуто /План вы полнен заводом, - Завод выполнил план/.  

Именице  

Род абревијатура /скраћеница/. Познатији наши и страни географски називи са специфичностима у роду, броју и промени.  

Заменице  

Неодређене заменице са: - то, - нибудь, - либо; кое  
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Придеви  

Посебни случајеви образована краћег облика: большой - велик; маленький -мал; злой - зол. Посебни случајеви образовања суперлатива: величайший, 

малейший.Елатив.  

Бројеви  

Читање децимала и разломка: 0,1 - ноль целых одна десятая; 0,01 - ноль целых одна сотая; 0,001 - ноль целых одна тысячная; 1,1 - одна целая /одно целое/ одна 

десятая; 2,4 - две целых четыре десятых; 1/2 - одна вторая /половина/; 3/4 - три четвёртых /три четверти/.  

Глаголи  

Глаголски придеви - активни и пасивни /грађење и употреба/.  

Глаголи са значењем оба вида /рецептивно/. Глаголи кретања са префиксима - активно коришћење.  

Прилози  

Систематизација прилога. Исказивање опозиције место: правац паровима прилога просторног значења као нпр.: там - туда, здесь - сюда, где - куда и сл.  

Предлози  

Предлози карактеристични за функционалне стилове /научни, пословни, публицистички и сл./: в виде, в зависимости от, в качестве, в процессе, в результате, 

вследствие, по мере, по причине, при условии и сл. /рецептивно/.  

Везници  

Везници карактеристични за функционалне стилове: подобно тому, как; по мере того, как; в зависимости от того, как; в результате того, что; я связи с тем, что; не 

смотря на то, что и сл. /рецептивно/.  

Реченични модели  

Реченичне моделе предвиђене за претходне разреде и даље примењивати у различитим комбинацијама. У III разреду посебну пажњу посвећивати Моделима за 

исказивање следећих односа и значења:  

Субјекатско-предикатски односи  

а/ Реченице са субјектом израженим конструкцијом: номинатив + с + инструментал: Мы с вами опять в школе.  

б/ Реченице с копулама: являться, называться, служить и сл.  

Металлы являются хорошими проводниками электричества.  

Глина служит сырьем для керамических изделий.  

в) Реченице са копулом есть  

Организм есть живое существо  

г) Реченице за это у предикату  

Золото - это драгоценный металл.  

д/ Реченице с трпним глаголским придевом у предикату  

Лес посажен недавно.  

Проект здания создан архитектором.  

Просторни односи  

Реченице с прилошким одредбама за место, правац и трасу  

Я там никогда не был, но очень хочу поехать туда.  

Северная его часть лежит за полярным кругом.  

Авала расположена в двадцати километрах от Белграда.  

Поезд приближается к территории Дальнего Востока  

Он прошёл через всю Сибирь.  
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Квантитативни односи  

а/ Реченице са одредбом за меру и количину  

Был мороз в тридцать градусов.  

Предмет весом л пять килограммоа  

Предмет размером /в/ единицу.  

б/ Реченице са одредбом за приближну количину  

Я приду минут через десять  

В классе было учеников тридцать.  

Атрибутивни односи  

а/ Реченице са атрибутом израженим придевом и могућности замене придева именицом:  

Мы ддлго гуляли по московским улицам  

Мы долго гуляли по улицам Москвы.  

б/ Реченице са атрибутом израженим предлошко-падежном конструкцијом или падежом без предлога.  

Мы купили брошку из золота.  

На этой улице много памятников архитектуры.  

Лексикологија  

Најчешћи идиоми и фразеологизми.  

Полисемија  

Терминологија. Усвајање основне терминологије дате струке.  

Лексикографија  

Структура стручног речника и његово коришћење. 

Реченица  

Упитна реченица - специфичности изражавана питања у руском језику.  

Одрична реченица - специфичности изражавања одрицања у руском језику.  

Претварање партиципских конструкција у сложене реченице и обрнуто.  

Именице  

Скраћенице и називи мерних јединица из Међународног система јединица. Род непроменљивих именица. Именице придевског и партиципског порекла. Преглед 

најтипичнијих суфикса за грађење именица  

Заменице  

Преглед и систематизација заменица.  

Придеви  

Придеви партиципског порекла. Преглед најтипичнијих суфикса за грађење придева.  

Бројеви  

Читање разломака, математичких знакова и радњи: 1 2/7 - одна целая две седьмих; 5 9/10 - пять целыих девять десятыих; 22 два в квадрате равно четырём; 23 - два 

в кубе; 28 - два в восьмой степени; 2н - два в степени ен; √9 - корень квадратный из девяти 3√64 корень кубический из шестидесяти четырех.  

Глаголи  

Глаголски придеви - систематизација и промена Преглед најтипичнијих суфикса и префикса за грађење глагола Систематизација усвојених глагола који се 

рекцијски разликују од еквивалентних глагола у матерњем језику.  

Предлози  
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Систематизација предлошко-падешких конструкција по семантичком принципу за исказивање објекатских, просторних, временских, узрочних, циљних, 

начинских и атрибутивних односа /у обиму датих реченичних модела/.  

Везници  

Сложени везници.  

Реченични модели  

Реченични модели уведени у наставу током претходних разреда обнављати тако да ученици постану свесни:  

а) да се један исти смисао /значенье, однос/ у руском језику може исказати средствима различитог нивоа;  

б) да се једна те исти смисао често на различите начине исказује у руском језику и матерњем језику ученика. У IV разреду посебну пажњу посветити следећим 

моделима и њиховом стилском диференцирању;  

Субјекатско-предикатски односи  

а) Реченице с глаголом представлять собой у предикату  

Геометрическая фигура представляет собой часть плоскости,  

б) Реченице с глаголима иметь, иметься у предикату  

Мы имеем фотографии нашей планеты, сделанные из космоса  

в) Реченице са аналитичким глаголским предикатом  

Данные подвергаются обработке в ЭВМ.  

Објекатски односи  

Објека уз негиране глаголе  

Он не имеет права так говорить.  

Разве ты не знаешь зту девушку?  

Просторни односи  

Реченице с прилошким одредбама за место, правац, одвајање од места и трасу /систематизација/  

Идите вниз. Мы были внизу. Они пришли снизу.  

Много таких памятников вокруг нас. Я тебя буду ждать около памятника  

Мы повесили зеркало над умывальником.  

Зеркало висит над умывальником.  

Солнечные лучи проходят сквозь/через стекло.  

Они долго жили за границей. Они приехали из-за границы.  

К реке нужно было иди по лесу/лесом.  

Временски односи  

а) Реченице с прилошком одредбом за време /систематизација/  

Он родился 15 мая 1971 года. Он родился в 1971 году.  

За несколько дней до начала войны он приехал домой,  

б) Сложена реченица  

Прежде чем ты будешь отвечать, хорошо подумай.  

Циљни односи  

а) Реченице с прилошком одредбом за циљ и намену /систематизација  

Я иду в аптеку за лекарством.  

Я иду в аптеку купить лекарство.  
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С целью измерения силы применяют динамометр,  

б) Сложена реченица  

Чтобы определить направление, нужен компас.  

Узрочни односи  

а) Реченице с прилошком одредбом за узрок /систематизација/  

Товарищи почему-то не пришли. Благодаря помощи Друга, я выполнил задание  

б) Сложена реченица  

‚Гак как было шумно, мы ничего не могли понять.  

Условни односи  

Сложена реченица  

Если нагревать тела, то они расширяются.  

Реченице са конгруираним и нехонгруираним атрибутом  

Учитель проверял ученические тетради. Учитель проверял тетради учеников. Это чемпион мира по шахматам.  

Правопис и интерпункција  

писање -н- и -нн, - Употреба зареза код издвојених обрта, уводних и уметнутих речи и реченица, зависно-сложених реченица, сложених везничких израза. 

Транслитерација руских речи латиницом/ при телеграфском општењу/.  

Лексикологија  

Међујезички хомоними и пароними. Стручни термини. Идиоми и фразеологизми.  

Лексикографија  

Коришћење енциклопедијских речника и енциклопедија. 

Начин остваривања програма 

Програм првог страног језика намењен је трогодишњем и четворогодишњем образовању и васпитању у средњим стручним школама и чини заокружену целину са 

програмом страних језика за основну школу, обезбеђујући тако континуитет учења страног језика започетог у основној школи.  

Структуру програма чине:  

а) захтеви и садржаји који су заједнички за трогодишње и четворогодишње школовање;  

б) захтеви и садржаји који су диференцирани према разликама у фонду часова и укупној оријентацији датог типа школе;  

- школски писмени задаци (за сваки разред по два писмена задатка);  

- језички садржаји (за сваки језик и сваки разред посебно).  

Облици наставе  

Комуникативна настава страних језика се реализује тако што се примењују различити облици рада као нпр. рад у групама и паровима, рад у пленуму или 

појединачни уз примену додатних средстава у настави (аудио-визуелних материјала, информационо-технолошких извора, игара, аутентичног материјала, итд.), 

као и уз примену принципа наставе по задацима (таск-басед лангуаге теацхинг; enseñanza пор тареас, хандлунгсориентиертер ФСУ...)  

Препоруке за реализацију наставе  

У наставном процесу неопходно је ускладити улоге наставника, ученика и наставних средстава. Наставник мора да добро одреди колико времена на часу може да 

буде потрошено на фронтална излагања и објашњења, фронталне активности као што су питања и одговори (разликујући при том референцијална, демонстративна 

и тест питања) као и на остале облике рада.  

Наставници треба да схвате да су њихови поступци којима одражавају своје ставове и способности најважнији део окружења за учење и усвајање језика. Стога је 

неопходно да наставник прида значај:  
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- вештинама подучавања;  

- вештинама организовања рада у учионици;  

- способностима да спроводи истраживања праксе и да размишља о свом искуству;  

- стиловима подучавања;  

- разумевању тестирања, оцењивања и евалуације и способностима за њихово спровођење;  

- знањима и способностима да предаје социокултурне садржаје;  

- интеркултурним ставовима и вештинама;  

- знањима о естетској вредности књижевности и способностима да развије такво разумевање код ученика;  

- способностима за индивидуализацију рада у одељењу у којем наставу похађају типови ученика с различитим способностима за учење.  

Ови релевантни квалитети и способности се најбоље развијају када наставник:  

- надгледа, прати рад и одржава ред у учионици;  

- стоји на располагању ученицима и пружа им индивидуалне савете;  

- преузме улогу супервизора и фацилитатора уважавајући примедбе у вези са њиховим учењем, реагујући на њих и координирајући њихове активности.  

Стога се у настави страних језика препоручују следеће активности којима се гарантује најефикаснија реализација наставног програма, и то су:  

- слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом који чита наставник или који ученици чују са звучних записа;  

- рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације, итд.);  

- мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу или родитеље и сл.);  

- дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим трајањем, док су дискусије 

спонтаније и неприпремљене интеракције на одређену тему);  

- обимнији пројекти који се раде у учионици и ван ње у трајању од неколико недеља до читавог полугодишта уз конкретно видљиве и  мерљиве производе и 

резултате;  

- усклађивање Програмом предвиђене граматичке грађе са датим комуникативним функцијама и темама, и то у склопу језичких активности разумевања (усменог) 

говора и писаног текста, усменог и писменог изражавања и медијације;  

- евалуација (формативна која се спроводи током године и служи усмеравању даљег тока наставе и сумативна на крају године која указује на остварење циљева и 

задатака) и самоевауација (језички портфолијо) ученичких постигнућа.  

Важан циљ у учењу страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се језик користи ради 

информисаности и оспособљености за једноставну комуникацију у усменом и писаном облику на страном језику. Тај сегмент наставе  страног језика који се 

прогресивно увећава од 20 до 50% током трогодишњег односно четворогодишњег образовања мора да буде јасно дефинисан и у складу са исходима везаним за 

квалификације струке. Неопходно је да стручна тематика која се обрађује на страном језику прати исходе појединих стручних предмета и буде у корелацији са 

њима. Реализација наставе језика струке се много више огледа у развијању рецептивних него продуктивних вештина јер је сврха учења страног језика, у првој 

линији, усмерена на то да се ученици оспособе да прате одређену стручну литературу у циљу информисања, праћења иновација и достигнућа у области струке, 

усавршавања и напредовања. Стога је спектар текстова који се препоручују велики: шематски прикази, упутства о примени апарата, инструмената или пак 

материјала, хемикалија, рецепти, декларације, краћи стручни текстови чији је садржај релевантан за тематске садржаје стручних предмета, извештаји, каталози, 

програми сајамских активности и сл. Веома је битно у раду са таквим текстовима одредити добру дидактичку подршку. Добро осмишљени налози упућују на то да 

одређене текстове, у зависности од тежине и важности информација које они носе, треба разумети глобално, селективно или пак детаљно. Продуктивне вештине 

треба ограничити на строго функционалну примену реалну за захтеве струке. То подразумева писање кратких порука, мејлова у оквиру пословне комуникације 

(поруџбенице, рекламације, захтеви, молбе) и вођење усмене комуникације која омогућава споразумевање на основном нивоу било у директном контакту са 

саговорником или у телефонском разговору. 

Начин провере  остварености исхода 
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Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По правилу, наставник је 

обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу на часу (делу часа). Поред писмених, у 

складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака (усмених, практичних - примерених могућностима ученика и 

њиховој оптерећености разним обавезама). Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и 

давање повратне информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују 

сопствени напредак у остваривању задатака предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране  

Разред: Трећи 

Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама ("Сл. гласник СРС - Просветни гласник", бр. 

6/90 и "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно - образовним подручјима, 

допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени 

моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада. 

Задаци наставе физичког васпитања су: 

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

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

- подстицање 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.  

Садржај 

1. АТЛЕТИКА  

У свим атлетским дисциплинама треба радити на усавршавању технике и развијању водећих моторичких особина за дату дисциплину.  

1.1. Трчање  

Трчање на 100 м - ученици и ученице,  

на 1000 м - ученици,  

на 800 м - ученице,  

Штафета 4x100 м ученици и ученице.  

1.2. Скокови  

Скок удаљ - одабраном техником;  

Скок увис - одабраном техником.  

1.3. Бацање  

Бацање кугле рационалном техником (ученици 6 кг и ученице 4 кг).  

2. СПОРТСКА ГИМНАСТИКА: ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ  
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Напомена:  

Наставник олакшава, односно отежава програм на основу моторичких способности и претходно стечених умења ученика.  

2.1. Вежбе на тлу  

За ученике и ученице:  

- из упора за рукама, зибом, премах одбочно до упора пред рукама (опружено).  

- комбинација вежби која садржи (вежбе се бирају, одузимају или додају у складу са могућностима ученика): плесне кораке; скок са окретом за 180°; окрет на две 

или једној нози; премет странце; колут напред суножним одразом и малим летом; вагу претклоном и заножењем; став на шакама колут напред и сп. скок са 

окретом (произвољан број степени);  

- за напреднији ниво: колут летећи и прекопит напред, уз помоћ.  

2.2. Прескок  

За ученике коњ у ширину висине 120 цм; за ученице 110 цм:  

- згрчка;  

- разношка  

- за напредни ниво: склонка; прескоци са заножењем и "прекопит"  

2.3. Кругови  

За ученике /доскочни кругови/:  

- вучењем вис узнето; вис стрмоглаво; вис узнето; спуст у вис стражњи - издржај; вучењем вис узнето; спуст у вис предњи (полако); саскок  

2.4. Разбој  

За ученике /паралелни разбој/:  

- из замаха у упору предњихом спуст у склек, зањих у склеку и спојено упор (у зањиху); предњих и спојено склек, зањихом упор (поновити 2 до 3 пута)  

За ученице /двовисински разбој, једна притка, вратило/:  

- лицем према н/п, залетом и суножним одскоком наскок упор предњи; премах одножно десном (левом) у упор јашући; прехват на в/п; премах одножно заножном 

до виса седећег, подметним опружањем или одривом од н/п предњих и спојено саскок у предњиху (уз помоћ) до става на тлу, леђима према в/п;  

- једна притка: залетом и суножним одскоком наскок упор предњи; премах одножно десном (левом) до упора јашућег, премах одножно заножном до упора 

стражњег; сасед са окретом за 90°.  

2.5. Вратило  

За ученике /доскочно и дохватно или дочелно вратило/:  

- /доскочно/: подметно успостављање ниха; њихање са повећавањем амплитуде и саскок у предњиху или зањиху уз помоћ;  

- /дохватно или дочелно/:ковртљај назад у упору.  

2.6. Греда  

За ученице /висока греда/:  

- залетом и суножним одскоком наскок у упор чучећи одножно; окрет за 90° до упора чучећег; усправ, одручити; кораци у успону докорацима; вага претклоном и 

заножењем, усклон; суножним одскоком скок са померањем; окрет за 90° у успону; саскок пруженим телом или, за напреднији ниво - са предножним разножењем.  

2.7. Коњ са хватаљкама  

За ученике:  

- из упора предњег коло предножно десном, коло предножно левом;  

- из упора стражњег коло одножно десном, коло одножно левом  

Школско такмичење (одељење, школа): актив наставника физичког васпитања бира справе на којима ће се ученици такмичити.  

За напредније ученике: састави из система школских спортских такмичења и учешће на вишим нивоима школских такмичења.  
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Минимални образовни захтеви:  

За ученике: наставни садржаји из програма вежби на тлу, прескока, једне справе у упору и једне справе у вису;  

За ученице: наставни садржаји из програма вежби на тлу, прескока, греде и двовисинског разбоја.  

СПОРТСКА ИГРА (по избору)  

Понављање и учвршћивање раније обучаваних елемената игре.  

Даље проширивање и продубљавање техничко-тактичке припремљености ученика у складу са изборним програмом за дату игру. На основу претходних умења у 

техници и тактици наставник планира конкретне садржаје из спортске игре.  

Актив наставника, према програму који сам доноси (из програма трећег разреда (програм по избору ученика) у складу са могућностима школе, организује наставу 

за коју ученици покажу посебно интересовање.  

Минимални образовни захтеви:  

Атлетика: трчање на 100 м за ученике и ученице, трчање на 800 м за ученике и 500 м за ученице, скок удаљ, скок увис, бацање кугле - на резултат.  

Такмичење у у тробоју (трчање, скок увис, бацање кугле на резултат.  

Вежбе на справама и тлу:  

За ученике: наставни садржаји из програма вежби на тлу, прескока, једне справе у упору и једне справе у вису;  

За ученице: наставни садржаји из програма вежби на тлу, прескока, греде и двовисинског разбоја. 

Начин остваривања програма 

Програм физичког васпитања је наставак програма физичког васпитања у основној школи, с тим што је усмерен на још интензивније остваривање индивидуалних 

и друштвених потреба у области физичке културе. Ради тога, овај програм заснован је на индивидуализацији процеса физичког васпитања:  

- обезбеђује повезивање знања са животом и праксом и каснијим опредељењима ученика;  

- заснован је на изборној настави за коју се ученици определе према свом афинитету и потребама;  

- обавезује школу на остваривање одређених задатака у овој области.  

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА  

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

Током реализације часова физичког васпитања давати информације о томе које вежбе позитивно утичу на статус њиховог организма, с обзиром на карактеристике 

њихове професије, а које негативно утичу на здравље;  

Ученици који похађају четворогодишње стручне школе далеко су више оптерећени у редовном образовању практичном и теоријском наставом од осталих 

ученика. Због тога је физичко васпитање, у овим школама, значајно за активан опоравак ученика, компензацију и релаксацију с обзиром на њихова честа статичка 

и једнострана оптерећења. Теоријска знања из области физичких активности су од великог значаја за укупним бављењем физичким вежбама.  

Облици наставе  

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:  

теоријска настава;  

мерење и тестирање;  

практична настава.  

Подела одељења на групе  

Одељење се не дели приликом реализације;  

Настава се изводи фронтално и по групама, у зависности од карактера методске јединице која се реализује. Уколико је потребно, нарочито за вежбе из корективне 

гимнастике, приступ је индивидуалан.  

Место реализације наставе  



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 1074 
 

Теоријска настава се реализује у учионици или у сали, истовремено са практичном наставом;  

Практична настава реализује се на спортском вежбалишту (сала, спортски отворени терени, базен, клизалиште, скијалиште).  

Препоруке за реализацију наставе  

Настава се реализује у циклусима који трају приближно 10-12 часова (узастопних). Наставнику физичког васпитања је остављено да, зависно од потреба, 

прецизира трајање сваког циклуса, као и редослед њиховог садржаја.  

Садржај циклуса је:  

- за проверу нивоа знања на крају школске године - један;  

- за атлетику - један;  

- за гимнастику: вежбе на справама и тлу - један;  

- за спорт по избору ученика - два;  

- за повезивање физичког васпитања са животом и радом - један.  

Начин остваривања програма  

Садржаји програма усмерени су на: развијање физичких способности; спортско-техничко образовање; повезивање физичког васпитања са животом и радом.  

Годишњи план, програм и распоред кросева, такмичења, зимовања и других облика рада утврђује се на почетку школске године на наставничком већу, на предлог 

стручног већа наставника физичког васпитања.  

Стручно веће наставника физичког васпитања, самостално, одређује редослед обраде појединих садржаја програма и циклуса.  

Часови у току недеље треба да буду распоређени у једнаким интервалима, не могу се одржавати као блок часови. Настава се не може одржавати истовремено са 

два одељења ни на спортском терену ни у фискултурној сали.  

У свим разредима настава физичког васпитања се реализује одвојено за ученике и одвојено за ученице, а само у школама које имају по два паралелна објекта за 

физичко васпитање дозвољена је истовремена реализација часа.  

ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ  

Из фонда радних дана и за извођење редовне наставе школа у току школске године организује:  

Два целодневна излета са пешачењем:  

III разред до 12 км (укупно у оба правца);  

Два кроса: јесењи и пролећни.  

Стручно веће наставника физичког васпитања утврђује програм и садржај излета, и дужину стазе за кросеве, према узрасту ученика.  

Школа организује и спроводи спортска такмичења, као јединствени део процеса наставе физичког васпитања. Спортска такмичења организују се у оквиру радне 

суботе и у друго време које одреди школа. Међушколска спортска такмичења организују се у оквиру календара које одреди Савез за школски спорт и олимпијско 

васпитање Србије које је уједно и организатор ових такмичења.  

Начин провере остварености исхода 

Праћење напретка ученика у физичком васпитању се обавља сукцесивно у току читаве школске године, на основу методологије праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичком васпитању - стандарди за оцењивање физичких способности ученика и постигнућа у спортским играма.  

Оквирни број часова по темама:  

Тестирање и провера савладаности стандарда из основне школе (6 часова).  

Теоријских часова (2 у првом и 2 у другом полугодишту).  

Атлетика (12 часова).  

Гимнастика: вежбе на справама и тлу (12) часова.  

Спортска игра: по избору школе (12 часова).  
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Физичка активност, односно спортска активност:у складу са могућностима школе а по избору ученика (10 часова).  

Пливање (10 часова).  

Провера знања и вештина (4 часа).  

ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ  

Из фонда радних дана и за извођење редовне наставе школа у току школске године организује:  

Два целодневна излета са пешачењем:  

III разред до 12 км (укупно у оба правца);   

Два кроса: јесењи и пролећни.  

Стручно веће наставника физичког васпитања утврђује програм и садржај излета, и дужину стазе за кросеве, према узрасту ученика.  

Школа организује и спроводи спортска такмичења, као јединствени део процеса наставе физичког васпитања. Спортска такмичења организују се у оквиру радне 

суботе и у друго време које одреди школа. Међушколска спортска такмичења организују се у оквиру календара које одреди Савез за школски спорт и олимпијско 

васпитање Србије које је уједно и организатор ових такмичења. 
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Наставни предмет: ХЕМИЈА  

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи  

Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

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. 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др. правилници, 6/2012 – др. правилници, 

5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018-др.правилници) 

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 и способност комуникација у хемији; 

- развију функционални систем хемијског знања као подршке за изучавање стручних предмета; 

- разумеју односа 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, систематичност, прецизност у раду и позитиван став према учењу; 

- развију свест о сопственом знању и потреби за перманентним хемијским образовањем; 

- унапреде сарадњу и тимски рад. 

Садржај 

УВОД У ОРГАНСКУ ХЕМИЈУ 
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Својства угљениковог атома (валенца, оксидациони број, хибридизација). Структура органских молекула (врсте веза, геометрија молекула). Формуле органских 

молекула (молекулске, структурне, рационалне, скелетне, кондензоване). Појам функционалне групе. Сличности и разлике између органских и неорганских 

једињења. 

АЛКАНИ И ЦИКЛОАЛКАНИ 

Класификација угљоводоника према природи угљоводоничног низа и функционалној групи. Општа својства угљоводоника. Хомологи низ. Структура молекула 

алкана. Номенклатура алкана (IUPAC и тривијални називи). Структурна изомерија. Физичка и хемијска својства алкана. 

Циклоалкани (структура, физичка и хемијска својства). Значај и примена засићених угљоводоника. 

АЛКЕНИ И ДИЕНИ 

Структура молекула алкена. Номенклатура алкена. Геометријска изомерија. Добијање алкена. Физичка и хемијска својства алкена. Диени, структура и 

реактивност. Значај и примена алкена и диена (пластичне масе, полиетенска и полипропенска влакна, каучук, гума, лепкови). 

Демонстрациони огледи: 

Испитивање растворљивости угљоводоника у води, поларним и неполарним органским растварачима 

Добијање и својства етена. Оксидација етена калијум-перманганатом. Полимеризација стирена. 

АЛКИНИ 

Структура молекула алкина. Номенклатура алкина. Добијање алкина и њихова физичка и хемијска својства. Примена алкина. 

Демонстрациони огледи: 

Добијање и испитивање својстава етина. 

АРОМАТИЧНИ УГЉОВОДОНИЦИ 

Структура бензена. Хомологи ред. Номенклатура. Добијање и физичка својства арена. Реакције ароматичних угљоводоника (супституција, адиција и оксидација). 

Моно- и полисупституисани деривати бензена. Изомерија полисупституисаних деривата бензена. Полициклични ароматични угљоводоници.  

ХАЛОГЕНИ ДЕРИВАТИ УГЉОВОДОНИКА 

Структура и номенклатура. Добијање, физичка и хемијска својства. Употреба. 

Демонстрациони огледи: 

Доказивање присуства халогена. 

АЛКОХОЛИ И ФЕНОЛИ 

Структура молекула алкохола. Својства хидроксилне групе. Номенклатура и класификација алкохола. Изомерија (структурна и оптичка). Добијање алкохола. 

Физичка и хемијска својства алкохола. Значај и употреба важнијих алкохола (метанол, етанол, етилен-гликол, глицерол). 

Номенклатура, физичка и хемијска својства фенола. Сличности и разлике у својствима фенола и алкохола.. 

Демонстрациони огледи: 

Испитивање растворљивости кисеоничних органских једињења. 

Доказивање примарне и секундарне алкохолне групе Лукасовом реакцијом. 

ЕТРИ 

Структура, номенклатура, физичка и хемијска својства, представници и употреба етара. 

Демонстрациони огледи: 

Испитивање својстава етара. 

АЛДЕХИДИ И КЕТОНИ 

Својства карбонилне групе. Номенклатура карбонилних једињења. Добијање алдехида и кетона. Физичка својства. Реакције карбонилних једињења (нуклеофилна 

адиција, оксидација, редукција, кондензационе реакције). Полуацетали и ацетали. Полуацетални облик глукозе. Значај и примена важнијих карбонилних једињења 

(метанал, етанал, пропанон). 
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Демонстрациони огледи: 

Оксидација алдехида Фелинговим и Толенсовим раствором. Јодоформска реакција. 

КАРБОКСИЛНЕ КИСЕЛИНЕ И ЊИХОВИ ДЕРИВАТИ 

Својства карбоксилне групе. Класификација и номенклатура карбоксилних киселина. Добијање и физичка својства. Реакције карбоксилних киселина. Значај и 

примена важнијих киселина. Аминокиселине. 

Функционални деривати киселина (естри, халогениди, анхидриди, амиди). Физичка и хемијска својства естара. Значај и примена важнијих једињења (карбамид, 

полиестри, полиамиди). 

Демонстрациони огледи: 

Испитивање растворљивости мравље (метанске), сирћетне (етанске), бензоеве и салицилне киселине у води и алкохолу и испитивање киселости ових раствора 

плавим лакмус папиром. 

Испитивање реактивности карбоксилних киселина. Добијање и испитивање својстава естара. 

ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА СА АЗОТОМ 

Својства амино и нитро групе. Структура и номенклатура амина. Добијање, физичка и хемијска својства амина. 

Значај и примена важнијих једињења са азотом (анилин, нитробензен). 

ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА СА СУМПОРОМ 

Тиоли, сулфиди и сулфонске киселине. 

ХЕТЕРОЦИКЛИЧНА ЈЕДИЊЕЊА 

Номенклатура хетероцикличних једињења са петочланим и шесточланим прстеном. Ароматичност, базност и киселост пирола и пиридина. 

МЕТОДЕ КАРАКТЕРИЗАЦИЈЕ ОРГАНСКИХ ЈЕДИЊЕЊА 

Основи метода: инфрацрвена (IC) спектроскопија и нуклеарна магнетна резонанција (NMR). 

Начин остваривања програма 

Током реализације наставног програма хемије у пољопривредној школи неопходно је имати у виду високи дидактички потенцијал хемије као наставног предмета 

и когнитивне узрасне карактеристике ученика, те сходно томе активности ученика и наставника у наставном процесу ускладити са дефинисаним циљевима и 

задацима наставе. Посебну пажњу треба обратити на коришћење интерактивних метода наставе и учења због њихове високе образовне и мотивационе вредности у 

свим сегементима наставе. 

Садржаји програма хемије у у пољопривредној школама су организовани тако да се у трећем  разреду   изучавају садржаји  органске хемије – 

Хемија као наставни предмет има висок дидактички потенцијал јер: 

- хемија омогућава ученицима потпуније и дубље разумевање појава и процеса који се изучавају у стручним предметима; 

- хемија омогућава и олакшава прелазак са конкретног на апстрактно мишљење; 

- хемија је наука са изузетном динамиком развоја, а хемијска струка једна је од струка будућности; 

- хемија је природна наука и у садејству са физиком и биологијом омогућава разумевање природе у јединству појава и процеса који се у њој збивају; 

- хемијски процеси у технолошкој производњи носе и озбиљне ризике за друштвене заједнице и одрживи развој друштва је могућ само  уз адекватно хемијско 

образовање. 

Динамика савременог развоја хемијских научних дисциплина резултује огромним повећањем корпуса хемијских знања. Ученици, као основне идеје хемије, треба 

да разумеју да су својства супстанци и могућности њихове примене непосредно условљене њиховом хемијском структуром, као и да су својства хемијског система 

условљена квалитативним саставом и квантитативним односом компоненти у њему. За разумевање ових идеја и концепата у настави хемије је потребно 

синхронизовано представљање хемијских знања на макро, микро и симболичком нивоу репрезентације. Когнитивне карактеристике ученика омогућавају већу 

заступљеност микроскопског и симболичког нивоа репрезентације, као и интеграцију и симултану примену сва три нивоа. 
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Међутим, у настави хемије увек треба поћи од тога да је хемијски експеримент, као примарни извор знања и као основни метод сазнавања у хемији, кључни 

механизам за корелацију међу свим нивоима репрезентације знања. При томе посебну пажњу треба посветити прецизности примене хемијског језика (на пример, 

изводи се хемијска реакција, а пише се хемијска једначина). Симултана примена различитих нивоа репрезентације знања у хемији може да изазове когнитивно 

преоптерећење услед дељења пажње. У таквим случајевима треба сегментисати садржаје (делити их у мање целине). 

Основне хемијске концепте (корпускуларни концепт, концепт одржања материје, концепт равнотеже) треба засновати на брижљиво одабраним садржајима са 

високом информативном вредношћу за ученике, при чему наставне ситуације треба дизајнирати тако да мотивишу ученике за њихово изучавање. Посебно је 

важно да ученици разумеју развојност концепата и теорија у хемији, (на пример, развојност корпускуларног концепта кроз развојност теорија о структури атома и 

развојност теорија хемијске везе). За разумевање хемијских концепата од највећег је значаја хемијска научна писменост која у овом узрасту подразумева 

познавање хемијске научне терминологије, номенклатуре и симболике на нивоу основне научне комуникације. У области неорганске и органске хемије, због 

многобројности изучаваних објеката (хемијских елемената и њихових једињења), важно је бавити се проблематиком класификација, класификационих система и 

хијерархијских односа у њима, а посебну пажњу треба посветити биоелементима и биолошки важним органским једињењима. Посебно је важно инсистирати на 

систематском организовању знања применом концептних мапа, као и радити на развоју функционалних, дескриптивних и концептуалних критеријума 

класификација. Потребно је истаћи да је Периодни систем елемената најсавршенији класификациони систем у природним наукама и оспособити ученике да га 

користе за дедукцију својстава хемијских елемената и њихових једињења. 

Настава хемије треба да омогући ученицима и стицање техничко-технолошких знања која ће користити при изучавању стручних предмета. С обзиром да ученици 

средњошколског узраста разумеју узрочно-последичне везе у изучавању оваквих садржаја треба инсистирати на корисности и ризицима од хемијске производње и 

употребе одређених супстанци. При томе посебно треба истицати убрзани техничко-технолошки развој и неопходност перманентног образовања у овој области. 

Садржаје о хемијским аспектима заштите животне средине радити у корелацији са наставом биологије, превасходно екологије и стручним предметима, а посебну 

пажње посветити одлагању, чувању и уништавању хемијских загађивача у пољопривредној производњи. 

Настава хемије треба да оспособи ученике за самостално коришћење савремених информационих технологија у учењу хемије, претраживању хемијских 

информација и савременој комуникацији у хемији. Лабораторијске вежбе треба да оспособе ученика за самосталан рад у струци као и сналажење у сличним 

ситуацијама. 

Настава хемије треба да допринесе даљем развоју комуникацијских способности. За развој комуникацијских способности посебно је погодна метода ученичких 

пројеката. Овакви пројекти треба да буду у функцији развоја функционалности система хемијског знања, те је пожељно и да тематски буду у вези са проблемима 

струке. Израда самосталних или групних ученичких пројеката у хемији мотивише ученике да претражују изворе хемијских информација, изнесу сопствене идеје у 

форми хипотеза, да их образложе, планирају истраживање, спроведу га, елаборирају, критички процењују добијене резултате и преузимају одговорност. 

Ученичка постигнућа треба континуирано пратити као усмену и писану евалуацију, а посебну пажњу треба посветити евалуацији процедуралних знања и 

њиховом уделу у укупној оцени ученика. 

Редослед наставних тема је обавезујући, а предлаже се следећи број часова, потребних за њихову реализацију, као оријентациони: 

Увод у органску хемију (5); Алкани и циклоалкани (5); Алкени и диени (6); Алкини (3); Ароматични угљоводоници (6); Халогени деривати  угљоводоника (4); 

Алкохоли и феноли (8); Етри (2); Алдехиди и кетони (8); Карбоксилне киселине и њихови деривати (8); Органска једињења са азотом (6); Органска једињења са 

сумпором (2); Хетероциклична једињења (5); Методе карактеризације органских једињења (2); 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: БИОЛОГИЈА  

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

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. 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др. правилници, 6/2012 – др. правилници, 

5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018-др.правилници) 

Циљ наставе биологије је да ученици развију биолошку, општу научну и језичку писменост, да развију способности, вештине и ставове корисне у свакодневном 

животу и раду, да развију мотивацију за учење и интересовања за биологију као науку уз примену концепта одрживог развоја, етичности и права будућих 

генерација на очувану животну средину. 

Задаци наставе биологије су да ученици: 

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

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

- стекну способност интегративног-мултидисциплинарног приступа наставним садржајима; 

- развију способности посматрања, уочавања, упоређивања и анализирања; 

- развију способност логичког, критичког мишљења, закључивања и решавања проблема; 

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

- развијају функционална знања из биологије; 

- развију способност коришћења информационих технологија; 

- развију способност проналажења, прикупљања и анализе биолошких материјала и података; 

- разумеју значај биолошке (органске) производње; 

- развију способност за рад у тиму, самовредновање, самостално презентовање резултата рада и вршњачко учење; 

- прихвате да су очување природе и заштита животне средине, поштовање и чување националне и светске културне баштине, одговорно коришћење природних 

ресурса и заштита животиња њихови приоритетни задаци; 

- развију свест о важности здравља и практикују здраве стилове живота; 

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

- формирају радне навике и одговоран однос према раду; 

- оспособе се за самостално и целоживотно учење. 

Садржај 

I ОСНОВИ МОЛЕКУЛАРНЕ БИОЛОГИЈЕ 

Предмет и значај изучавања молекуларне биологије. 
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Молекулска основа биолошких процеса. Молекулске основе наслеђивања. Структура и функција ДНК као молекулска основа за очување и преношење генских 

информација. Репликација ДНК. Структура РНК. Врсте и функције РНК. 

Генетички код, транскрипција и транслација. 

Гени. Однос гена, протеина као генског производа и фенотипске особине. 

Генетички инжењеринг и примена. 

II БИОЛОГИЈА РАЗВИЋА ЖИВОТИЊА И ЧОВЕКА 

Полне ћелије (гамети): оогенеза и сперматогенеза. 

Оплођење: спољашње и унутрашње; овипарност, ововивипарност, вивипарност. 

Врсте јајних ћелија и начини деоба (браздања) јајних ћелија. 

Рани ступњеви развића, ембриогенеза и органогенеза (морула, бластула, гаструла; клицини листови основе будућих органа; ембрионалне индукције; 

детерминација и диференцијација ембрионалних ћелија). 

Раст ћелија, органа и организма. 

Ембрионални завоји (омотачи). 

Постембрионално развиће: метаморфоза и регенерација. 

Онтогенетско развиће: пренатални период; преембрионални, ембрионални и фетални период; рађање; неонатални период; јувенилни период; препубертални и 

пубертални период; адултни период. 

III МЕХАНИЗМИ НАСЛЕЂИВАЊА 

Извори генетичке варијабилности: мутације и рекомбинације. 

Мутације гена: промене у структури генетичког материјала. Мутагени чиниоци средине (физички, хемијски и биолошки). 

Учесталост генских мутација и њихов фенотипски ефекат. 

Механизми поправке оштећења на ДНК. 

Хромозомске мутације (нумеричке и структурне аберације хромозома) и значај за медицинску генетику. Типови наслеђивања. 

Моногенско наслеђивање. Менделова правила наслеђивања код биљака, животиња и човека (монохибридно, дихибридно и полихибридно укрштање). 

Вежба: праћење наследних особина преко родословних стабала. 

Везани гени човека. Мапирање хромозома човека. 

Генетичка структура популација. Динамика одржавања генетичке варијабилности популације. 

Вештачка селекција и оплемењивање биљака и животиња. 

Наследност и варирање особина код људи. 

Наследне болести. 

Генетичка условљеност човековог понашања. 

IV ЕКОЛОГИЈА, ЗАШТИТА И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ 

1. Основни појмови и принципи екологије 

Предмет проучавања и значај екологије. 

Услови живота и појам еколошких фактора. Однос организма и животне средине. 

Класификација еколошких фактора. 

Адаптације на различите услове живота. 

Животно станиште. 

Појам популације и њене основне одлике. 

Животна заједница (биоценоза) као систем популација. Састав, структура и класификација животних заједница. Трофички односи и типови исхране. Ланци и 
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мреже ланаца исхране. 

Екосистем као јединство биотопа и биоценозе. Кружење материје и протицање енергије кроз екосистем. Преображаји екосистема. Типови и класификација 

екосистема. 

Биосфера - јединствени еколошки систем Земље. Биогеохемијски циклуси у биосфери. 

2. Заштита и унапређивање животне средине и одрживи развој 

Концепт одрживог развоја. 

Човек и његов однос према неживој и живој природи. 

Еколошке промене у природи под дејством човека. 

Промене физичких услова средине. Промене у саставу живог света. Процес доместификације земљишта, биљака и животиња. Процеси урбанизације и 

индустријализације. 

Појам, извори и врсте загађивања и нарушавања животне средине и могућности заштите. Извори загађивања воде, ваздуха, земљишта и хране. Медицински отпад. 

Системи праћења стања животне средине. Генетички и здравствени ефекти нарушене и загађене животне средине. 

Еколошке основе просторног планирања и уређења простора. 

3. Заштита природе 

Проблеми угрожености живе и неживе природе. Савремени приступи и могућност заштите угрожене флоре, фауне, екосистема и предеоних целина. 

Национални паркови и природни резервати. 

V ЕКОЛОШКИ, ЗДРАВСТВЕНИ И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ ИНТЕГРАЛНОГ БИОЛОШКОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

Промоција здравих стилова живота. 

Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за проблематику угрожавања непосредне животне средине уз поштовање принципа одрживог развоја. 

Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за проблематику здраве исхране. 

Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за проблематику токсикоманије и болести зависности. 

Дебата: тимски рад везан за проблематику односа међу половима. 

Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за проблематику репродуктивног здравља. 

Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за проблематику полно преносивих болести. 

Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за проблематику СИДА. 

Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за проблематику личне хигијене и хигијене животног простора. 

VI ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЕВОЛУЦИОНЕ БИОЛОГИЈЕ 

Абиогена еволуција и постанак органских система. 

Постанак првобитних организама. 

Најважнији ступњеви у процесу еволуције живота на Земљи. 

Еволуционе теорије. 

Дарвинизам и савремена објашњења еволуционих процеса. 

Механизми еволуционих процеса 

Природна селекција. 

Коеволуција у еколошким системима. 

Постанак врста и теорије специјације. 

Постанак еволуционих новина. 

Порекло човека. 

Биолошка и културна еволуција човека. 
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Социобиологија. 

Утицај човека на правац и брзину еволуционих процеса. 

Начин остваривања програма 

Садржаји програма наставног предмета биологије за образовне профиле у четворогодишњим стручним школама имају општеобразовни и стручни карактер и 

треба да допринесу формирању опште културе ученика и његовом професионалном развоју. Истовремено, структура програма даје основу за боље разумевање 

садржаја стручних предмета. 

Програм је структуриран тако да су поједине области подељене на наставне теме, које представљају логичке целине. Наставне теме су рашчлањене на наставне 

јединице у оквиру којих се ближе одређују конкретни наставни садржаји. Број часова потребних за реализацију наставне теме (обрада новог градива, понављање, 

вежбање, систематизација) одређује наставник. 

За реализацију програма веома је важно добро планирање и припремање наставног процеса. Под тим се, између осталог, подразумева превасходно израда 

глобалног (годишњег) и оперативних (месечних) планова рада. 

Приликом реализације програма потребно је водити рачуна о циљевима и задацима наставе, узрасту ученика, њиховом претходно стеченом знању и корелацији 

биологије са другим наставним предметима. 

Узимајући у обзир структуру програмских садржаја биологије за ове образовне профиле, наставник може да примени широки опсег различитих облика, 

дидактичких модела, метода и средстава наставног рада. Нови садржаји, који нису пропраћени постојећим уџбеницима, могу се реализовати употребом 

адекватних текстуалних и видео материјала. 

Вежбе и други типови часова који су предвиђени, треба да се реализују превасходно применом: 

- природних наставних средстава (препарован ботанички и зоолошки материјал, микроскопски препарати, препарати у фиксативу, скелети и њихови делови, 

палеонтолошке збирке...); 

- активних наставних облика (рад у пару - кооперативни рад, рад у групи); 

- активних наставних метода (метода демонстрације, метода илустрације, метода практичних и лабораторијских радова). 

Наставник треба да реализује дидактичке моделе који у себи интегришу различите облике, методе и средства наставног рада, који су у складу са програмским 

садржајима, циљевима и задацима наставе биологије. 

Посебно је погодно за реализацију ботаничких и зоолошких програмских садржаја (систематика и филогенија организама) применити егземпларни модел наставе. 

Уколико су у питању еколошки садржаји, онда је могуће применити проблемски, програмирани модел наставе и теренску наставу или биолошку наставну 

екскурзију и различите пројектне активности. Предвиђене пројектне активности је потребно реализовати тимском наставом у школи или ван ње. 

Уколико се настава реализује у школи, најадекватнији објекат за то је кабинет. За реализацију програма биологије неопходно је да школа обезбеди минимум 

наставних средстава, што је предвиђено и регулисано Правилником о нормативу школског простора, опреме и наставних средстава.  

С обзиром на то да се ученици превасходно обучавају за професионалну делатност, потребно је када је год то могуће, наставу/школску праксу изводити у 

привредним објектима (изван школског комплекса). Уколико је у питању пољопривредна и ветеринарска струка, онда се настава може реализовати у различитим 

објектима у области производње (пољопривредна добра, комбинати за производњу хране и сл.), објекти научног рада (научни институти, експериментална 

пољопривредна добра, експерименталне ветеринарске институције, мрестилишта...), објекти експонатног карактера (природњачки музеји, зоолошки вртови, 

ботаничке баште, национални паркови и друга заштићена природна добра). 

Приликом посете објектима у области производње, ученици треба да се што непосредније, потпуније и систематичније упознају са корелацијама које се остварују 

између људских делатности и природе. Под тим се подразумева упознавање ученика са сировинама добијеним из природе и технологијама њихове прераде. 

Такође, ученици треба на тај начин да употпуне процесе сазнавања и развоја сопствене радне културе. 

Учениково успешно савлађивање наставних садржаја зависи и од правилно одређених нивоа васпитно-образовних захтева. У том смислу, могу се дефинисати три 

широке категорије когнитивног домена (према Блумовој таксономији): ниво обавештености, ниво разумевања и ниво примене.  
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На нивоу обавештености ученици треба да познају: опште карактеристике живота, вирусе, бактерије као изазиваче болести; грађу ћелије и процесе у њој, 

биологију развића, принципе генетике и еволуције и исказују одговоран однос према природи, њеној заштити и унапређивању. 

На нивоу разумевања, ученици треба детаљније да познају грађу ћелије, процесе који су везани за живот ћелије и феномене који проистичу из тих процеса, да 

исказују критички однос према проблемима загађивања, деградације и заштите животне средине, прихвате концепт одрживог развоја, етичности и права будућих 

генерација на очувану животну средину. Такође је потребно да разумеју механизме наслеђивања и еволуционих промена и да схвате значај бактерија у 

индустрији, пољопривреди, медицини, шумарству и генетичком инжењерингу. 

На нивоу примене, потребно је да ученици умеју да повежу грађу ћелије са њеном функцијом, како би разумели суштину животних феномена и да стечена знања 

из екологије, заштите, унапређивања животне средине и одрживог развоја примене у решавању проблема из ове области. 

Савремени наставни процес биологије захтева од наставника пуну ангажованост и перманентан рад на личном стручном усавршавању.  Под тим се подразумева 

похађање адекватних акредитованих семинара и праћење савремене научне и стручне биолошке и методичке литературе. 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: СОЦИОЛОГИЈА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи  

Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама ("Сл. гласник СРС - Просветни гласник", бр. 

6/90 и "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6 /2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ предмета социологија јесте да ученици овладају основним социолошким појмовима, како би боље разумели савремено друштво и успешније остварили своју 

улогу и место у њему; да ученици стекну применљива и функционална знања о друштвеним појавама, структури, развоју и противуречностима савременог 

друштва, како би развили кључне компетенције потребне за живот и партиципацију у демократски уређеном мултикултуралном друштву. 

Задаци наставе социологије су да ученици: 

- овладају основним знањима о најважнијим друштвеним појавама, те о повезаности појединца и друштва;  

- унапреде способности заузимања критичког и ангажованог става према друштву и друштвеним институцијама;  

- развију способности за улогу одговорног грађанина, за живот и партиципацију у демократски уређеном и хуманом друштву;  

- усвоје вредности и формирају аутономни вредносни систем у складу са основним (универзалним) вредностима правде, истине, слободе, поштења и личне 

одговорности;  

- развију лични и национални идентитет у духу мултикултурализма, поштовања и очувања националне и светске културне баштине;  

- унапреде и прошире општу културу;  

- јачају осетљивост у односу на постојање друштвених неједнакости (економских, образовних, родних, класних, етничких, глобалних...);  

- развију спремност за успостављање активног односа према решавању друштвених проблема;  

- унапреде способност да самостално проналазе релевантне информације и да успоставе критички однос према њима;  

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

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

Садржај 

I. СОЦИОЛОШКИ ПРИСТУП ДРУШТВУ  

1. Одређење предмета и метода социологије  

2. Модерно и савремено друштво  

3. Настанак социологије  

4. Појединац, култура и друштво  

II. ДРУШТВЕНА СТРУКТУРА И ДРУШТВЕНЕ ПРОМЕНЕ  

1. Друштвена структура и систем: групе, организације, институције  

2. Друштвена структура и систем: стратификација, покретљивост  
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3. Друштвена структура и систем: друштвене улоге, друштвени положаји, моћ, углед  

4. Друштвене неједнакости  

5. Друштвене промене и развој  

6. Друштво и становништво  

III. ОСНОВНЕ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНОГ ЖИВОТА  

1. Сфера рада  

2. Економски аспекти друштва  

3. Политика  

4. Култура  

5. Религија  

6. Идеологија  

7. Етнички аспекти друштва  

8. Породица  

IV. ПОЈАВЕ И ПРОБЛЕМИ САВРЕМЕНОГ ДРУШТВА  

1. Социјално-патолошке појаве  

2. Друштво и простор  

3. Еколошки проблеми  

4. Глобализација  

5. Млади у савременом друштву  

Начин остваривања програма 

Програм Социологије подразумева да се његово пуно остварење реализује у корелацији са другим наставним предметима као што су грађанско васпитање, 

историја, филозофија, српски језик и књижевност, психологија, устав и права грађана, музичка култура, ликовна култура, као и укључивањем ученика у различите 

ваннаставне активности.  

Садржај програма и начин његове реализације треба да обезбеде остварење постављених циљева и задатака предмета, који се не односе само на стицање знања, 

већ и на формирање ставова и овладавање вештинама значајним за сналажење у савременом друштву. Предвиђене садржаје треба презентовати кроз четири веће 

тематске области, које третирају различите теоријске и практичне аспекте социологије као научне дисциплине: социолошки приступ друштву; друштвена 

структура и друштвене промене; основни облици друштвеног живота (економски, културни, религијски и политички аспекти друштва); појаве и проблеми 

савременог друштва. Важно је да ученици разумеју специфичност социолошког приступа друштву, да уоче сличности и разлике социолошких оријентација и ниво 

њихове применљивости. Наставницима се препоручује да са ученицима дискутују о специфичностима ових приступа, као и да користе примере конкретних 

социолошких истраживања. Ученицима треба омогућити да у оквиру школе организују интерно социолошко истраживање на неку од тема за коју су 

заинтересовани (нпр. ставови младих о квалитету нашег образовног система; млади и слободно време; проблем алкохолизма или наркоманије код младих...).  

Појмове попут вредности, норми, идентитета и социјализације сматрамо посебно важним јер они представљају неопходни појмовни апарат за разумевање 

основних облика друштвеног живота, што ће допринети формирању аутономног вредносног система у складу са основним вредностима правде, истине, слободе, 

поштења и личне одговорности и допринети развоју личног и националног идентитета уз развијање мултикултурализма. Препоручује се наставницима да ове 

појмове проширују и стално користе у објашњењу друштвених појава, јер је потребно да ученици увиде да је свет културе омеђен управо људским потребама, 

нормама и вредностима, да оне посредују између човека и друштва, и на посебан начин обликују друштвене институције и човека као индивидуално и социјално 

биће.  

Посебну пажњу треба посветити упоредној анализи различитих социолошких теорија класа, што је од кључног значаја за разумевање друштвене структуре и 
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друштвених промена у савременом друштву. Наставнике упућујемо да ову тему допуне и подацима о раслојавању, односима и главним изворима моћи, елити и 

квазиелити унутар српског друштва.  

Тема друштвених неједнакости је посебно важна, па је треба обрадити кроз низ разноврсних примера, који говоре о различитим облицима неједнакости 

(економских, образовних, родних, класних, етничких, глобалних...) у односу на њихове различите социјалне и историјске изворе и последице по појединца и 

друштво. Од наставника се очекује да са ученицима дискутује о узроцима, облицима и нивоима неједнакости у нашем друштву, као и начинима за њихово 

евентуално ублажавање или искорењивање.  

Проблему друштвене промене и развоја треба приступити кроз стално присутно двојство човека и друштва, својства сталности и променљивости. Упознавање 

ученика са раним и савременим теоријским концептима о друштвеној промени и њеним покретачким механизмима и облицима треба комбиновати са ученичким 

радионицама, у оквиру којих ће ученици, на основу изнетих становишта, бити охрабрени да изнесу властито мишљење о врстама. квалитету и последицама 

друштвених промена у нашем друштву. За ученике је посебно важно да разумеју властити положај унутар социјалне структуре, као и постојеће социјалне 

неједнакости, које утичу на степен њихове властите социјалне слободе, како би били у позицији да критички промисле и одговоре који је то пут ка друштву који 

даје подједнаке шансе свима, као и да увиде значај друштвених промена на личном и општем плану.  

Наставници у свом раду, уз постојеће уџбенике, треба да користе и другу литературу релевантну за социологију (оригинална ауторска дела, бројна теоријска и 

емпиријска социолошка истраживања, стручне часописе, Статистички годишњак, али и - интернет, специјализоване сајтове, одговарајуће пробране филмове, 

аудио или видео записе, јер су то облици комуникације блиски младима, на којима се могу препознати и анализирати многи проблеми живота у савременом свету. 

Важно је да сами наставници користе различите изворе информација и да на њих упућују ученике, али и да оспособе ученике да самостално проналазе 

одговарајуће информације и да успоставе критички однос према њима.  

Природа садржаја овог предмета омогућава коришћење различитих облика рада и наставних метода, које ангажују ученике и повећавају њихову заинтересованост. 

Реализација програма треба да се одвија у складу са принципима активне, проблемске и истраживачке наставе, уз усаглашавање садржаја са одговарајућим 

методичким активностима. Уз традиционални, фронтални облик, неопходно је применити и друге различите облике радионичарског рада (симултана 

индивидуална активност, рад у паровима или малим групама, групна дискусија, дебата...) Препоручује се примена бројних техника активног и кооперативног 

учења, искуственог учења, учења открићем, упознавање са техникама истраживачког рада као и пројектног рада. Коришћењем интерактивних метода у 

презентовању одређених тематских области и појмова ученике треба подстаћи да критички преиспитају властита, односно лична и социјална искуства и 

интерпретирају их у социолошком кључу - на начин који доприноси бољем разумевању актуелних социјалних процеса унутар српског и ширег глобалног 

друштвеног контекста. Ученике треба подстицати да проналазе информације, да их критички процењују, да постављају релевантна питања, да унапређују културу 

дијалога, да аргументовано заступају или оспоравају одређена становишта или сопствене ставове.  

Вредновање ученичког постигнућа треба да укључи, поред степена усвојеног знања, сваку од поменутих активности ученика, јер је то добра прилика за процену 

напредовања и давање повратне информације. Потребно је да континуирану евалуацију и самоевалуацију примењују како наставници, тако и ученици. Ученике 

треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању циљева, задатака и исхода предмета, као и напредак других ученика у групи, 

увек уз одговарајућу аргументацију. 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Б. Изборни предмет ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ (Трећи разред) 

Наставни предмет: ВЕРСКА НАСТАВА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

37     

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње школе  ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 6/2003, 23/2004, 9/2005 и 11/2016) 

ЦИЉЕВИ верске наставе, као изборног предмета, у оквиру средњошколског образовања и васпитања јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство 

традиционалних цркава и верских заједница које живе и делају на нашем животном простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот и 

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. Притом упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене, историјски дате цркве или верске заједнице треба да се 

остварује у отвореном и толерантном дијалогу, уз уважавање других религијских искустава и философских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних 

искустава и достигнућа човечанства. 

ЗАДАЦИ верске наставе су 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; 

- буди потреба и 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; 

- развија и негује 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 своје властите личности и ка 

остваривању сусрета са светом, са природом и, пре и после свега, са Богом; 

- изграђује способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског стваралаштва у науци и другим 

областима; 

- изграђује свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и 

природи. 

ЦИЉ наставе православног катихизиса (веронауке) у средњем образовању и васпитању јесте да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући 

две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки (будући) живот (димензију идеалног). То значи да ученици систематски 

упознају православну веру у њеној доктинарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се излагање хришћанског виђења живота и 

постојања света обавља у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којима се настоји показати да хришћанско виђење 

(литургијско, као и подвижничко искуство Православне Цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и верско 

образовање. Све ово спроводи се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и на делатном плану, уз настојање да се доктринарне поставке спроведу 

у свим сегментима живота (однос са Богом, са светом, са другим људима и са собом). 
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ЗАДАЦИ у настави православног катихизиса (веронауке) су да код ученика: 

- развије отвореност и однос према Богу као Другој и другачијој Личности у односу на нас, као и отвореност и однос према другом човеку као икони Божјој, 

личности, такође, другачијој у односу на нас, те да се између ове две релације оствари узајамно зависна веза (свест о заједници); 

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

односу са природом која нас окружује и друго, као и за одговарање на питања у светлу православне хришћанске вере и искуства Цркве; 

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

областима стваралаштва (при чему се остварује комплементарност са другим наукама); 

- помогне у одговорном обликовању заједничког живота са другим, у изналажењу равнотеже између властите личности и заједнице, у остварењу сусрета са светом 

(са људима различитих култура, религија и погледа на свет, са друштвом, са природом) и са Богом; најзад, 

- изгради уверење да је свет и све што је у њему, створен за вечност, да су сви створени да буду причасници вечног живота, те да се из те перспективе код ученика 

развије способност разумевања, преиспитивања и вредновања сопственог односа према другом човеку као непоновљивом бићу и према творевини Божјој и 

изгради спремност на покајање. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

1. 

УВОД 

1. Понављање кључних 

појмова обрађених у 

другом разреду средње 

школе  

2 

• Специфичности наставе Православног 

катихизиса у средњој школи и 

гимназијама; 

• Рекапитулација обрађених садржаја о 

стварању света и човека, прародитељском 

греху и историји спасења.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• 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.  

2. 

ХРИСТОСИСТИНИТИ 

БОГ И ИСТИНИТИ 

ЧОВЕК  

2. Господ Исус Христос: 

Нови Адам, Месија и 

Емануил 

3. Исус Христос - 

Оваплоћени Логос Божји 

4. Христос истинити Бог и 

истинити Човек 

5. Теологија иконе 

(систематизација теме)  

4 

• Господ Исус Христос: Нови Адам, Месија 

и Емануил; 

• Исус Христос - Оваплоћени Логос Божји; 

• Христос истинити Бог и истинити Човек.  
Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи ће разуме значење израза 

Нови Адам, Месија и Емануил, 

Логос; 

• моћи да изложи зашто је Исус 

Христос као посредник између 

Бога и човека једини Спаситељ 

света; 

• моћи да у прологу Јеванђеља по 

Јовану укаже на места у којима се 

говори о Богу као Логосу; 

• моћи у основним цртама да опише 

зашто је могуће да се у 

новозаветној Цркви представља 

Бог; 
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• моћи да наведе основне разлике 

између слике и иконе.  

3. 

ПРИБЛИЖИЛО СЕ 

ЦАРСТВО БОЖЈЕ... 

6. Почетак Христове 

проповеди 

7. Блаженства 

8. Беседа на гори 

9. Параболе о Царству 

Божјем 

10. Царство Божје - циљ 

Христове проповеди 

(систематизација теме) 

5 

• Христова проповед; 

• Беседа на гори; 

• Параболе о Царству Божјем; 

• Царство Божје - циљ Христове 

проповеди.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да закључи да је Царство 

Божје заједница са Христом; 

• моћи да увиде актуелност 

Христове проповеди; 

• знати да је Христова делатност и 

проповед позив свима у Царство 

Божје; 

• моћи да увиде како поуке из 

Христове проповеди могу да 

примене на сопствени живот.  

4. 

ГДЕ ЈЕ ХРИСТОС ТУ ЈЕ 

И ЦАРСТВО БОЖЈЕ  

11. Где је Христос ту је и 

Царство Божје 

12. Преображење Христово 

и објава Његовог страдања 

13. Лазарево Васкрсење и 

Улазак Христов у 

Јерусалим 

14. Тајна Вечера слика 

Царства Божјег 

15. Христос Нова Пасха 

16. Вазнесење и Други 

Долазак Христов 

17. Свети Дух Утешитељ - 

Дух заједнице и Цар 

Небески (систематизација 

теме)  

7 

• Где је Христос ту је и Царство Божје; 

• Преображење Христово и објава Његовог 

страдања; 

• Лазарево Васкрсење и Улазак Христов у 

Јерусалим; 

• Тајна Вечера 

• Христос Нова Пасха; 

• Свети Дух Утешитељ - Дух заједнице и 

Цар Небески.  
Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да повеже догађај 

Преображења са литургијском 

песмом "Видјехом свјет истиниј..."; 

• моћи да разуме да је свака 

заједничка трпеза израз 

заједништва; 

• моћи да разуме да Христос 

Тајном Вечером установљује начин 

на који ће остваривати заједницу са 

својим ученицима у све дане до 

свршетка века; 

• моћи да разуме да сва радост 

хришћанске вере извире из свести о 

победи над смрћу и Христовом 

сталном присуству; 

• моћи да, причешћујући се, 

доживљава себе као учесника Тајне 

Вечере; 

• моћи да у основим цртама изложи 

смисао Христовог страдања и 

смрти; 

• моћи да објасни да се Христос 

вазноси на небо да би узнео људску 

природу Оцу; 
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• моћи да разуме да се Христос 

вазноси на небо да би наша вера у 

Христа била слободна (а не 

изнуђена); 

• знати да је општење са Христом и 

данас могуће у заједници Духа 

Светога - у Цркви  

5. 

МОЈ ЖИВОТ У ХРИСТУ  

18. Покајање и праштање 

19. Труд и ревност 

20. Вера и формализам у 

вери 

21. Света Литургија - 

пројава Царства Небеског 

(систематизација теме)  

4 

• Покајање и праштање; 

• Труд и ревност; 

• Вера и формализам у вери; 

• Света Литургија - пројава Царства 

Небеског.  
Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да разуме да покајање 

(преумљење) значи постављање 

Царства Божјег за приоритет 

живота; 

• моћи да разуме да покајање 

подстиче човека да тражи Царство 

Божје; 

• знати да истински однос са Богом 

не сме бити формалистички; 

• бити свестан значаја испуњавања 

Христових заповести у свом 

животу; 

• схватити да се учешћем на 

Литургији учествује у Царству 

Божјем.  

6. 

СВЕТОТАЈИНСКИ 

ЖИВОТ ЦРКВЕ  

22. Крштење и 

Миропомазање 

23. Покајање и исповест 

24. Свештенство 

25. Света Литургија - 

Светајна Цркве  

4 

• Крштење и Миропомазање; 

• Покајање и исповест; 

• Свештенство; 

• Света Литургија - светајна Цркве.  
Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи на основном нивоу да 

тумачи новозаветна сведочанства о 

значају Крштења; 

• моћи да схвати да је Крштење 

прихватање позива на светост; 

• моћи да објасни да 

Миропомазање значи примање 

дарова Светог Духа за служење у 

Цркви; 

• моћи да схвати да су исповест и 

покајање повратак у наручје Очево 

и заједницу Цркве; 

• знати да су службе у Цркви 

дарови Духа Светога; 

• моћи да међусобно разликује 

различите службе у Цркви 
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Корелација с другим предметима / модулима: Српски језик и књижевност ,Грађанско васпитање, Историја, Екологија,  Географија, Филозофија , Психологија,  

Социологија,  Ликовна култура,  Музичка култура 

 

 

 

 

 

(епископ, свештеник, ђакон, лаик) и 

увиди њихову повезаност; 

• бити свестан да све Тајне свој 

смисао добијају у Литургији.  

   

7. 

НОВОЗАВЕТНА 

РИЗНИЦА  

26. Анафора светог 

Василија Великог 

27. Литургијски контекст 

молитве Оче наш 

28. "Ако једном од ових 

малих учинисте, мени 

учинисте..." 

29. Христов однос према 

потребитима 

30. Сви сте једно у Христу  

5 

• Анафора светог Василија Великог; 

• Литургијски контекст молитве Оче наш; 

• Ако једном од ових малих учинисте, мени 

учинисте...; 

• Христов однос према потребитима; 

• Сви сте једно у Христу...  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да препозна догађаје из 

историје спасења у Анафори 

Василија Великог; 

• моћи да тумачи молитву Оче наш 

као литургијску молитву; 

• моћи да разуме да братска 

хришћанска љубав своје порекло 

има у примеру Христове љубави; 

• бити свестан да хришћанско 

братољубље превазилази крвно и 

национално порекло; 

• моћи да уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса 3. 

разреда средње школе.  

* Укупан број часова Остали број часова предвиђен је за друге типове часа. 
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Наставни предмет: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи  

Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

35    

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама ("Сл. гласник СРС - Просветни гласник", бр. 

6/90 и "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ предмета је да се кроз стицање знања, овладавање вештинама, формирање ставова и система вредности допринесе оспособљавању ученика за компетентан, 

одговоран и ангажован живот у хуманом и демократски уређеном друштву утемељеном на основним људским вредностима, поштовању људских и грађанских 

права, у коме се уважава различитост, остварује солидарност и брига за друге. 

Задаци наставе грађанског васпитања су да ученици: 

- стекну знања о функционисању демократски уређеног друштва, улози грађанина, документима и институцијама које доприносе владавини права;  

- усвоје вредности на којима се заснивају људска права и демократско друштво;  

- развију спремност да делују у духу поштовања демократских вредности;  

- јачају осећање самопоштовања, личног и групног идентитета;  

- разумеју сложеност живота у мултикултуралној заједници и потребу узајамног уважавања и поштовања различитости;  

- јачају осетљивост на појаве нетолеранције, дискриминације, стереотипа и предрасуда;  

- разумеју значај сарадње и заједништва за добробит појединца и друштва, и овладају вештинама рада у групи и групног одлучивања;  

- узму учешће у животу заједнице, покрећу акције и преузимају одговорност за личне одлуке;  

- овладају вештинама успешне комуникације и примењују их у свакодневном животу;  

- разумеју природу и узроке сукоба, упознају технике конструктивног решавања сукоба и примењују их у свакодневном животу;  

- унапреде способности за прикупљање, анализу, организацију, критичку процену, примену и преношење информација из различитих извора релевантних за 

живот у демократском друштву;  

- унапреде способност исказивања сопственог става уз коришћење аргумената;  

- унапреде способности планирања личног и професионалног развоја. 

Садржај 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  

Увод: Упознавање ученика са програмом и начином рада  

I. Демократија и политика  

Ова тематска целина посвећена је одређењу појмова демократије и политике, као предусловима политичке партиципације грађана. Обрађују се механизми 

функционисања и институције демократије, као и начини контроле и ограничења власти у демократском поретку.  

II. Грађанин и друштво  
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Тематска целина посвећена је појму, карактеристикама и вредностима грађанског друштва. Централне теме су: однос државе и грађанског друштва, појам 

грађанина и значај и начин његовог учествовања у политици.  

III. Грађанска и политичка права и право на грађанску иницијативу  

Уводни део ове целине посвећен је појму и култури људских права, као и улози грађана и залагању за остваривање ових права. Детаљније се обрађују право на 

грађанску иницијативу које омогућава партиципацију грађана у процесу доношења одлука и право на самоорганизовање грађана, кроз које се ученици упознају с 

улогом невладиних организација.  

IV. Планирање конкретне акције  

Последња тематска целина пружа ученицима основна знања и вештине које су неопходне за решавање њима важних и блиских проблема, кроз реализацију 

конкретних локалних акција. На овај начин ученици имају прилике да сами узму активно учешће примењујући претходно стечена знања. У оквиру ове целине, 

предвиђене су јавне презентације нацрта акција и резултата у школи. 

Начин остваривања програма 

Програм грађанског васпитања је тако конципиран да су његов циљ и задаци широко постављени у сфери когнитивног (знање, разумевање, опште когнитивне 

вештине и способности), психо-социјалног (ставови, вредности, социјалне вештине и способности) и конативног (активно и одговорно делање) развоја ученика. 

То је могуће остварити ако се садржај програма третира на интегрисан начин, сталним међусобним повезивањем, умрежавањем појмова и појава. Формирање 

ставова и вредности, као и овладавање вештинама, захтева дужи временски период, више прилика за активности ученика које воде разумевању сложених 

феномена и практиковању наученог, а резултат је кумулативног дејства свих активности које се дешавају на часовима грађанског васпитања.  

Уз садржај програма није наведен препоручени број часова по темама и наставници имају слободу у планирању којим редоследом ће поједине садржаје 

обрађивати, на који начин ће то радити, којом динамиком, али увек настојећи да их међусобно повезују и да то води ка остварењу дефинисаних задатака предмета.  

Оствареност задатака у великој мери зависи од начина на који се садржај обрађује и зато је важно посветити пажњу одабиру одговарајућих метода и техника рада 

са ученицима. Дискусије, дебате, пројекти, есеји, реаговање на одређене теме, радионице, демонстрације, симулације, играње улога, вртлог идеја, припрема 

речника, анализа медијских информација, истраживање и анализа добијених резултата, студије случаја, промоције, организовање кампање, покретање акција су 

само неке од активности које су погодне у реализацији овог програма. При примени сложенијих активности (по организацији или трајању) постигнути резултати 

нису најважнији, односно прати се и вреднује како је текла организација, сарадња ученика, поштовање процедура, уочавање тешкоћа, идентификација могућих 

помагача, овладавање вештином представљања постигнутог, размена искуства између група и друго. На тај начин нема неуспешних и свака активност доприноси 

остварењу задатака.  

Посебну пажњу у предмету грађанско васпитање имају продукти ученичких активности који могу бити различите врсте као што су постери, аудио-визуелни 

записи, презентације, прикази резултата истраживања и друго. Они се могу користи при интеграцији или рекапитулацији пређених садржаја, процени 

напредовања ученика као и самопроцени наставника колико успешно ради. Продукти се могу користити и ван групе, на пример на изложби у холу школе, у 

школским новинама, сајту школе, у раду ученичког парламента, у локалној заједници или локалним медијима.  

Како реализација програма треба да се одвија у складу са принципима активне, проблемске и истраживачке наставе са сталним рефлексијама на одговарајуће 

појаве из друштвеног контекста прошлости и још више садашњости посебан захтев за наставнике представља потреба за припремом стално нових, актуелних 

материјала који најбоље одговарају садржају, циљевима и задацима предмета. Они се могу наћи у различитим изворима информација, с тим да треба оспособити и 

охрабривати ученике да и сами проналазе материјале који су погодни за обраду на часовима. Одговарајући филмови (изабрани делови) посебно су погодни за 

предмет грађанско васпитање јер подстицајно делују на ученике да искажу мисли, осећања и ставове. Интернет и различите социјалне мреже такође треба 

укључити у наставу грађанског васпитања јер су то облици комуникације који су блиски младима и на којима се могу препознати и анализирати многи проблеми 

живота у савременом свету.  

Због специфичног статуса предмета, односно могућности да га ученици нису континуирано похађали, или га уопште нису похађали у претходним разредима, за 

очекивати је да у свакој групи постоје ученици са различитим искуством у области грађанског васпитања. Уводни часови су прилика да се направи размена и 
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сагледају знања, ставови, вредности и вештине које поседују ученици у вези са садржајем који ће бити обрађиван. То је полазна основа за планирање реализације 

наставе за сваку конкретну групу. Овај проблем не би требало третирати као препреку за реализацију програма јер наставници могу идентификовати ученике у 

групи који се издвајају својим компетенцијама, припремити за њих посебне захтеве као и укључити их у наставни процес на различите начине, а посебно кроз 

вршњачко подучавање.  

У реализацији овог програма наставници пружају информације, осмишљавају, организују и усмеравају ученичке активности, креирају атмосферу у којој се 

настава одвија, дају повратну информацију, процењују напредовање ученика и оцењују их. Наставници у свом раду могу користити постојеће приручнике 

грађанског васпитања за средње школе, друге приручнике релевантне за образовање за демократију и грађанско друштво као и специјализоване сајтове на којима 

се могу наћи одговарајући текстови, примери, идеје за активности.  

Активности на часу треба да се одвијају у атмосфери где доминира поверење, поштовање различитости, међусобно уважавање, конструктивна комуникација, 

демократске процедуре. Наставник је главни креатор климе на часу и треба да буде свестан да се и на тај начин доприноси остварењу циља предмета.  

За подстицање ученичких активности изузетно су важна питања која им се постављају. Она би требало да буду унапред припремљена, са свешћу шта се њима 

жели постићи у односу на задатке предмета, јасна, захтевна али не и сувише компликована, по тежини различита да би подстакла учешће већег броја ученика.  

Питања добијају пун смисао уколико су праћена одговарајућом повратном информацијом од стране наставника, као и других ученика. Повратна информација 

може бити и ново питање, парафразирање или похвала. Она доприноси остварењу многих задатака, подстицању самопоуздања, учешћа у раду групе и мотивације 

за предмет.  

Праћење напредовања ученика започиње иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази и у односу на шта ће се процењивати његов даљи ток 

напредовања. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са 

Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању исхода предмета, као и напредак 

других ученика у групи уз одговарајућу аргументацију.  

Садржај грађанског васпитања има природну везу са садржајима других наставних предмета и ученицима треба указивати на ту везу, и по могућности, 

организовати тематске часове са наставницима сродних предмета. 

Начин провере остваренсти исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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В.Обавезни стручни предмети ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ (Трећи разред) 

Наставни предмет: ЦВЕЋАРСТВО  

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи  

Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70 35   

Недељни фонд часова: 2 1   

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. 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др. правилници, 6/2012 – др. правилници, 

5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018-др.правилници) 

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. 

Садржај 

ЈЕДНОГОДИШЊЕ ЦВЕЋЕ (19) 

Појам, значај и примена. Производња једногодишњег цвећа врсте:  Begonia semperflorens, Salvia splendens, Dianthus sp., Petunia sp., Lobelia sp., Coleus hyb., 

Ageratum sp., Antirrhinum sp., Verbena hyb., Tagetes sp., Celosia sp., Impatiens sp., Zinnia sp., Phlox sp., Callystephus sp., Calendula officinalis, Alyssum sp., Portulaca sp., 

Gypsophila sp., Ipomea sp., Helichrysum sp., Tropaeolum sp., Gomphrena globosa. 

ДВОГОДИШЊЕ ЦВЕЋЕ (7) 

Појам, значај и примена. Производња двогодишњег цвећа. Врсте:  Bellis perenis, Viola tricolor, Dianthus barbatus, Myosotis alpestris, Digitalis purpurea, Cheiranthus 

cheiri, Silene pendula, Althea rosea. 
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ПЕРЕНЕ (18) 

Појам, значај и примена. Размножавање и нега. Врсте:  Alyssum sp., Aubrietia sp., Iberis sp., Arabis sp., Cerastium sp., Sempervivum sp., Sedum sp., Dianthus sp., 

Campanula sp., Stachys sp., Staticae sp., Primula sp., Bergenia sp., Vinca sp., Coreopsis sp., Rudbeckia sp., Achillea sp., Gaillardia sp., Aster sp., Chrysanthemum sp., 

Lupinus sp., Delphinium sp., Liatris sp., Dicentra sp., Hosta sp., Paeonia sp. и друге. 

ЛУКОВИЧАСТО И ГОМОЉАСТО ЦВЕЋЕ (18) 

Појам, значај, нега и примена. Производња: садња, вађење, чување луковица и гомоља. Врсте:  Tulipa, Hyacinthus, Narcissus, Gladiolus, Dahlia, Canna, Lilium, 

Hypeastrum, Crocus, Convallaria, Anemona, Freesia, Iris, Galanthus sp. 

ПОСПЕШИВАЊЕ ЗА РАНО ЦВЕТАЊЕ (8) 

Теоретске основе поспешивања. Значај поспешивања луковица. Методе поспешивања појединих врста.  Tulipa, Narcissus, Hyacinthus, Gladiolus. Поспешивање 

Asparagus-a. Поспешивање шибља. 

ВЕЖБЕ (35 часова годишње) 

Детерминација појединих цветних врста (брахилус, лист, цвет) и сакупљање материјала за хербаријум. (10) 

Детерминација семена цветних врста и сакупљање материјала за колекцију. (6) 

Израда хербаријума цветних врста. (10) 

Израда колекције семена цветних врста. (5) 

Упознавање ученика са применом цветних врста на терену. (3) 

Техника поспешивања луковичаствог цвећа. (1) 

Начин остваривања програма 

Ради што квалитетнијег усвајања програмских задатака и стицања што веће стручности, предвиђене су и практичне вежбе које обухватају најзначајније послове у 

цвећарској производњи. 

Програм овог предмета се надовезује на садржаје агрохемије, педологије, екологије, биологије, повртарства, расадничарства и пољопривредне технике. Због тога 

је неопходно при реализацији програмских садржаја овог предмета, обавезно надовезивати се на ове и сличне предмете. 

У уводу дати поделу предмета на поједине области. Посебно треба истаћи значај познавања појединих цветних култура и њихову примену на зеленим 

површинама у интеријеру, као и њихов економски значај. 

Приликом обраде појединих цветних врста, треба обрадити, морфологију, услове успевања и примене. Све ово треба обрађивати уз примену живог материјала или 

уз коришћење наставних средстава (слика, графичких приказа, слајдова, модела репродукција, учила итд.) и на њима дати потребна тумачења. Приликом 

обрађивања појединачних цветних врста неопходно је обратити пажњу на тачан латински назив цветне врсте као и на њену припадност у оквиру фамилије. Сваку 

цветну врсту треба ученицима уживо показати у расаднику или на терену, такође на конкретном материјалу показати начин размножавања цветних врста. 

Приликом обраде резаног цвећа, потребно је ученицима на лицу места (у расаднику, стакленику) објаснити технологију рада у производњи резаног цвећа. 

Код реализације програмских задатака у другој години треба ученицима приказати одређене шеме или макете објеката за производњу, а такође и на терену 

показати поједина постројења и алате за цвећарску производњу. 

За остваривање програмских задатака у трећој и четвртој години неопходна је и стручна литература са фотографијама цветних култура и њихове примене, 

слајдови, свежи и хербаризовани примерци цветних врста. 

Ради квалитетног усвајања градива препоручује се однос између излагања новог градива и систематизације усвојеног градива 70 : 30 %. 

Приликом остваривања задатака на вежбама, часови вежби се могу реализовати и спајањем у једном или више дана. При реализацији вежби ученик је обавезан да 

води свеску - дневник, где би унео све потребне, конкретне податке о теми са вежби, цртао скице и шеме појединих цветних врста. 

Неопходно је израђивање хербаријума и колекције семена цветних врста. 

У току године треба организовати посете изложби цвећа, стакленицима и другим производним погонима, сајмовима, цвећарама и стручним институцијама и 
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другим стручним школама и факултетима. Посебно наставник мора упућивати ученике на стручну литературу (како нашу, тако и страну). 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ДЕКОРАТИВНА ДЕНДРОЛОГИЈА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи  

Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

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. 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др. правилници, 6/2012 – др. правилници, 

5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018-др.правилници) 

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 овог предмета 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. 

Садржај 

УВОД (2) 

Дефиниција и значај предмета. Услови средине и расадничка производња - клима, земљиште. 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАСАДНИКА (5) 

Одељак за размножавање (сејалиште, ожилиште, пикириште.) 

Одељак за формирање садница жбуња И школа жбуња 

II школа жбуња 

Одељак за формирање садница дрвећа И школа дрвећа 

II школа дрвећа 

III школа дрвећа 

Матичњаци. Ветробрани појасеви. Арборетум и огледно поље. Непродуктивни део расадника. Размештај одељака. 

РАЗМНОЖАВАЊЕ (16) 

ГЕНЕРАТИВНО РАЗМНОЖАВАЊЕ - избор матичњака, увод, порекло, сазревање и сакупљање семена, дорада и чишћење, чување семена, клијавост, продужно 

мировање, испитивање клијавости семена. 

ВЕГЕТАТИВНО РАЗМНОЖАВАЊЕ - размножавање делењем, загртањем, положницама, резницама, калемљењем, калем из руке, копулирање, окулирање, 

аблактирање, фитохормони, размножавање културом ткива. 

ПЛАНИРАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ И ПРИПРЕМА РАДА (1) 

Утврђивање обима производње и сортимента по врстама и формама, те планирање и пројектовање расадничке производње, израда техничких норми и 

калкулација. 

ТЕХНИКА РАДА (15) 
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а) техника рада у сејалишту - припрема и обрада земљишта. време и начин сетве, густина и дубина сетве радом до појаве поника, радови после појаве поника, 

вађење, сабирање и чување извађених садница до садње; 

б) техника рада у ожилишту; 

в) формирање биљака у расаднику - дрвећа и жбуња; 

г) припрема садног материјала за продају и норма квалитета. 

ПРОИЗВОДЊА САДНИЦА У СУДОВИМА (5) 

Особине и предност контејнерске производње класични контејнер. Савремени контејнерски систем. 

ТЕХНОЛОГИЈА ПРОИЗВОДЊЕ ПОЈЕДИНИХ ВРСТА У ФОРМИ КОЈЕ СУ НАЈВИШЕ ЗАСТУПЉЕНЕ НА НАШЕМ ПОДРУЧЈУ (26) 

Gymnospermae: Ginkgo, Аbiеs, Cеdrus, Сhаmаесураris, Сupressus, Јuniреrus, Lariх, Рinus, Рiсеа, Рsеudоtsugа, Sеquoiа, Тахоdium, Тахus, Тhuја. 

Angiospermae: (drveće lišćari): Асеr, Аеsculus, Аilаnthus, Аlnus, Веtulа, Саrрinus, Саstanеа, Саtalpа, Сеltis, Сеrcis, Соrylus, Fаgus, Fraxinus, Јuglans, Liriodendrоn, 

Маgnоliа, Маlus, Моrus, Раulowniа, Рirus, Рlatanus, Рорulus, Рrunus, Quеrсus, Robiniа, Salix, Sорhоrа, Sоrbus, Тiliа, Ulmus, Gleditshia. 

Украсно шибље: Веrberis, Вuddlеiа, Сotoneaster, Сrataegus, Cidoniа, Deutzia, Eleagnus, Forsythia, Hibiscus, Hydrangea, Illex, Кеrriа, Laburnum, Ligustrum, Lonicera, 

Масlurа, Маhoniа, Рhiladelphus, Рiraсаnthа, Rhodоdеndrоn, Rhus, Ribes, Rоsa, Sрireа, Symphоricаrpus, Syringа, Таmаriх, Viburnum, Weigelа, Вuхus, Euonimus. 

Повијуше : Аmреlорsis, Неdеrа, Тесоmа, Clemаtis, Wisteriа. 

Начин остваривања програма 

У оквиру предмета декоративна дендрологија ученици се у другом разреду упознају са декоративним, биолошким и еколошким особинама дрвећа и шибља. 

Корелација наведеног садржаја мора бити са предметима као што су: биологија, педологија, агрохемија и цвећарство. При излагању садржаја наставник мора 

користити савремена аудио-визулна средства, очигледна средства а посебно се препоручује настава ван учионице, стручни излети и екскурзије у најближе 

расаднике. 

При обради општег дела, циљ је нагласити везу између декоративних и биолошких својстава дрвенастих врста. 

Посебни део обухвата садржаје везане за истицање декоративних и биолошких својстава великог броја врста и могуће начине примене на зеленим површинама. 

Треба истаћи оне врсте које су осетљиве на аерозагађења. 

Наставник мора користити што више очигледних средстава (узорке коре, гранчице, лишће, цветове и плодове), јер очигледност у настави, поступност и 

систематичност у излагању имају пресудну улогу у усвајању градива и развијању естетских вредности. 

Значај савремене расадничке производње је обухваћен у уводном делу наставног садржаја који ученици изучавају у трећем разреду. 

У расаднику се примењују многе методе размножавања и разноврсни технолошки поступци у одгајању великог броја врста и форми те се организацији расадника 

посвећује посебна пажња. При обради ових наставних јединица ученике треба обучавати у расаднику (настава ван учионице) и на терену их укључити да стичу 

умења у сејалиште, ожилиште, пикириште, одељке матичњака и остале делове расадника, јер тај вид очигледне наставе омогућиће ученицима да брже и боље 

схвате суштину и важност расадничке производње. 

Овај вид наставе олакшаће наставнику обраду наставних јединица у оквиру области размножавања. Корелација може бити са предметом биологија и цвећарством. 

Наставне јединице о фитохормонима и размножавање културом ткива треба посебно нагласити као битне за савремену расадничку производњу због економског 

ефекта пословања. 

Планирање производње и припрема рада је предуслов успеха у расадничкој производњи. Ученик треба да схвати да сваки радни задатак треба да буде 

самодефинисан, где се и чиме посао обавља, како га треба и кад завршити. 

Наставне јединице везане за технологију производње појединих врста и форми треба систематично изложити како би се ученици оспособили да стечена знања 

лакше примењују у пракси. 

Проценат излагања новог градива и проценат систематизације усвојеног градива треба да се креће у односу 70 : 30%. 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 
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ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ПАРКАРСТВО  

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи  

Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

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. 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др. правилници, 6/2012 – др. правилници, 

5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018-др.правилници) 

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 њиховим врстама са посебним освртом на паркове; 

- оспособљавање за рад на подизању, нези и одржавању зелених површина; 

- развијање љубави према хортикултури и оспособљавање за самостално стручно усавршавање и самообразовање; 

- оспособљавање за рад на заштити човекове средине. 

Садржај 

УВОД (4) 

Античко доба. Римски вртови. Египатски. Античка Грчка. Ранохришћански период. Средњовековни вртови. Источњачки вртови. Кина. Јапан. Ренесансно доба. 

Барокни вртови. Доба просвећености. Велики теоретичари и творци вртова. Уметност обликовања вртова у XИX и XX веку. Историјат паркова код нас. 

ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ ГРАДОВА И НАСЕЉА (10) 

Утицај зелених површина на: климу околине, влажност ваздуха, садржај нечистоће у ваздуху, температуру околине, кретање ваздуха и ширење буке. 

Декоративно-естетски значај зелених површина. 

Класификација зелених површина: паркови, скверови, дрвореди, шеталишта, зелене површине око болница, школа и дечијих установа, зелене површине 

стамбених блокова, кућних вртова, викендица и слично. 

Зеленило специјалне намене око индустријских предузећа, гробаља, спортских игралишта, заштитни појасеви. 

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ (4) 

Класификација земљишта. Одвоз-довоз, нивелисање земљишта. Обрада земљишта. Побољшање физичких, хемијских и биолошких особина земљишта. 

ВРТНО-АРХИТЕКТОНСКИ ЕЛЕМЕНТИ (4) 

Стазе, степеништа, базени, камењари, алпинуми, заклони, настрешнице, клупе. 

ИЗГРАДЊА СТАЗА И САОБРАЋАЈНИЦА (6) 

Трасирање, ископи и изградња постељице. Радови поплочавању циглом, природним и обрађеним каменом, бетонским плочама и слично. Израда ивичњака. 

Риголи-шкарпе и завршни радови. 

ЗИДАРСКИ РАДОВИ (6) 

Употреба камена. Разни начини зидања каменом. Употреба бетона. Грађевински материјали: песак, камен, синтетичке материје. Подизање сухозида, зидова од 
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цигле, камена, бетона. Изградња степеница. 

ТЕСАРСКИ РАДОВИ (4) 

Обла, полутесана и тесана грађа. Инпрегнација дрвета. Израда ограда, капија, пергола и друго. 

ПОДИЗАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА (28) 

Преношење плана на терен. Припрема земљишта за садњу и сетву. Набавка и допрема садног материјала. Време садње. Орезивање - пре садње, у току вегетације, 

подмлађивање, формирање круна дрворедних садница. Садња дворедних садница стаблашица. Садња украсног шибља и зимзеленог грмља. Садња четинара и 

солитера. Садња ружа. Садња живе ограде. Садња луковица, вишегодишњег и другог цвећа. Садња у цветне гредице, камењаре, алпинуме и слично. Пресађивање 

старијих садница. Подизање травњака. Врсте трава погодне за украсне травњаке. Травњаци различитих намена (партерни, украсни, за фудбалска игралишта и 

слично). Травне смеше за различите земљишне услове (сунчани, сенчени положај, суви или влажни терени). Припрема земљишта за сетву семена трава. Начини 

сетве семена трава и потребне количине семена. Нега травњака: заливање, прихрањивање, кошење, ваљање, аерација земљишта, уништавање корова у травњаку уз 

помоћ хербицида. Затрављивање бусеновањем - скидање и паковање бусена, постављање бусена, нега бусенованог терена. 

ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА (10) 

Заливање, окопавање - плевљење. Ђубрење, прихрањивање. Орезивање, неговање круне. Заштита од болести и штеточина. Чишћење, грабљење, метење. 

Начин остваривања програма 

Програм овог предмета треба да је у корелацији са предметима као што су: педологија, агрохемија, декоративна дендрологија и цвећарство. 

Фонд часова сваке теме има орјентациони карактер и њега треба усклађивати са конкретном ситуацијом у разреду - односно одељењу. Евентуално одступање 

могло би бити око 10% од предвиђеног фонда часова за поједине целине. За сваку наставну целину, односно тему предвиђени фонд часова не односи се само на 

обраду новог градива, већ и на вежбање и тематско понављање градива. Наставници ће у годишњем глобалном плану рада за сваку наставну целину предвидети 

фонд часова за обраду новог градива, утврђивање градива (вежбање), тематско понављање и систематизацију градива и слично. За утврђивање, тематско 

понављање и систематизацију градива треба предвидети од 30 до 40 % од предвиђеног фонда часова. 

Реализација програмских садржаја треба да буде праћена применом дидактичких принципа, савремених наставних метода, средстава и облика рада са ученицима. 

Приликом избора наставних метода и облика рада треба имати на уму да увек треба дати предност оним методама и облицима рада који у већој мери доприносе 

активном укључивању ученика у наставни процес и стваралачки рад ради стицања знања. Настава овог предмета треба да буде тако организована и извођена да се 

у што већој мери оствари њена ефикасност и продуктивност, уз пуно ангажовање ученика у наставном процесу. 

При објашњавању појединих делова програмских садржаја потребно је припремити наставна средства (графичке приказе, моделе учила итд.) и на њима дати 

потребна тумачења. 

Након завршетка одређених тема односно наставних јединица, неопходно је, где је то год могуће дати и задатке за вежбање на часу и домаћи задатак. 

Увод има за циљ да упозна ученике са историјским развојем и типовима вртова у разним крајевима света па и код нас. 

У оквиру наставне теме зелене површине градова и насеља изучава се екологија, односно како вртови и паркови утичу на микроклиму градова и насеља. Такође се 

упознају са класификацијом зелених површина, наводе примере из најближе њихове околине - препознају поједине категорије зелених површина. 

Код тематске целине земљани радови се надовезују на предмет педологија и дају се решења за поправку неких недостатака код појединих типова земљишта. 

Посебно обрадити проблем сувишних вода и њихово одвођење. 

У наставној теми вртно архитектонски елементи ученици се упознају са још неким неживим елементима врта или парка. 

Код теме изградња стаза и саобраћајница треба истаћи основне фазе при изради једноставних стаза у врту или парку. 

При изучавању тематске целине тесарски радови ученици се теоријски упознају са врстама грађе. Показати им што више, путем слика, елементе који се користе у 

пејзажној архитектури. 

Наставна тема подизање зелених површина уводи ученике у процес подизања неке зелене површине: прво се преноси план на терен, затим се припрема земљиште 

и то посебно за садњу а посебно за сетву. Врло је битна садња: са бусеном, без бусена, пресађивање одраслих стабала. Такође их детаљно упознати са садњом 
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жбуња и цвећа. 

Нагласити да је травњак тепих једне зелене површине и упознати ученике са начинима подизања травњака. 

У оквиру наставне јединице одржавање зелених површина ученици треба да стекну што више теоријског знања како би се практично оспособили за успешну 

примену стечених знања у неговању зелених површина. 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ПОВРТАРСТВО 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

35    

Недељни фонд часова: 1    

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. 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др. правилници, 6/2012 – др. правилници, 

5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018-др.правилници) 

Циљ наставе предмета повртарства је да ученици упознају и овладају знањем повртарских култура, начин њиховог узгајања у савременим условима производње, 

како би се у непосредној производњи остварили високи приноси. 

Задаци наставе овог предмета су: 

- да ученици упознају морфолошке и биолошке особине повртарских култура; 

- да се ученици оспособе за непосредан рад у условима повртарске производње; 

- стицање знања о значају и биолошким основама органске пољопривреде; 

- стицање знања о примени агротехничких мера у органској повртарској производњи; 

- оспособљавање ученика за самостално стручно усавршавање и самообразовање. 

Садржај 

УВОДНИ ДЕО (2) 

Значај и задатак предмета. Привредна важност поврћа. Потребе и пласман поврћа у нашој земљи. 

Основе добре пољопривредне праксе. Основе интегралне пољопривредне производње. Основе и значај органске пољопривреде. 

УСЛОВИ ЗА ОСНИВАЊЕ ПОВРТАРСКИХ ПОВРШИНА (ПОВРТЊАКА) (2) 

Тржиште, клима, земљиште, обезбеђеност са водом, радна снага и опрема. 

СЕМЕ И СЕТВА ПОВРТАРСКИХ КУЛТУРА (5) 

Избор и набавка семена, елементи квалитета семена. Припрема семенског материјала за сетву: дезинфекција, дезинсекција, квашење, јаровљење, стратификација, 

сетва повртарских култура (садња): време и начин сетве, дубина сетве, сетвене мере. 

ПРОИЗВОДЊА РАСАДА ПОВРЋА (12) 

Објекти и опрема, мере неге расада. Производња расада на отвореном. 

МЕРЕ НЕГЕ ПОВРТАРСКИХ КУЛТУРА НА ОТВОРЕНОМ (8) 

Култивирање, окопавање, наводњавање, прихрањивање, заштита повртарских култура, посебне мере неге, огртање, сечење, пинцирање, декоптирање, заштита од 

мраза и третман биљним хормонима и др. 

БЕРБА - ЖЕТВА И СКЛАДИШТЕЊЕ (4) 

Време и начин бербе - жетва повртарских култура. Начин складиштења - чување поврћа. 

ПЛОДОРЕД У ПОВРТАРСТВУ (2) 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 1106 
 

Појам и значај плодореда, елементи плодореда, типови плодореда. Плодоред у органској производњи; 

Начин остваривања програма 

Програм је осмишљен тако да се састоји из општег и специјалног дела повртарства 

Општи део има задатак да истакне значај поврћа у исхрани људи као и његову привредну важност. 

Посебно треба објаснити услове за оснивање повртњака и истаћи рејоне у којима су ти услови омогућили сигурну и квалитетну производњу. 

Избор и набавка квалитетног семенаског материјала је веома битан моменат при производњи висококвалитетног поврћа. 

Ученике треба упознати са институтима и трговинским кућама које се баве производњом и дистрибуцијом квалитетног семена поврћа у нашој земљи и у 

иностранству. 

Објекте и опрему за производњу расада ученицима треба приказати путем каталога и осталог пропагандног материјала трговинских кућа. Међутим, ако је 

наставник у могућности најбоље је ове наставне јединице реализовати путем наставе ван учионице у најближем угледном стакленику и пластеницима који се баве 

повртарском производњом. 

Наставне јединице у оквиру области мере неге повртарских култура на отвореном треба реализовати уз максимално истицање значаја савремене механизације и 

осталих помагала која се користе при интензивној производњи поврћа.Чување поврћа треба посебно истаћи ученицима као проблем имајући у виду да је поврће 

органска материја са ограниченим роком чувања. 

Савремена повртарска производња почива на добром плодореду те ове наставне јединице треба реализовати давањем примера из праксе. Наставник мора 

користити шеме како би ученици у потпуности схватали циљ и значај плодореда, како у временском тако, и у просторном смислу. Специјални део повртарства 

обухвата обраду појединих група повртарских култура. 

Из групе купусњача - посебну пажњу треба посветити производњи купуса истичући га као културу која још увек заузима значајне површине у гајењу код нас и у 

свету. Наставник може користити што више шема, слика и дијапозитива како би ниво усвојеног знања на часу био што већи. 

Из групе коренастог поврћа поред наведених култура треба истаћи цвеклу као повртарску културу која има значајан пораст производње због лековитог својства. 

На исти начин у оквиру луковичастог поврћа треба нагласити важност белог лука, водећи рачуна да и остали представници не буду занемарени. 

Сортименту кромпира треба посветити посебну пажњу имајући у виду његову осетљивост на болести и штеточине. Истаћи ученицима напоре селектора који теже 

стварању сортимента који ће задовољити стандарде у производњи здраве хране високог приноса. 

Повртарске културе са меснатим плодом имају подједнаку важност у људској исхрани. Примарно је истаћи производњу за индустријску прераду која поприма 

агроиндустријски карактер производње. 

Имајући у виду негативне ефекте савременог начина живљења формирање биобаште поприма све већи значај. Најбоље је са ученицима засновати биобашту на 

школској економији где би очигледност у настави дошла до потпуног изражаја. 

Пошто се шампињони и буковаче све више користе у исхрани човека, нарочито вегетаријанци у својој исхрани, производња значајно  расте. Произвођача је све 

више. Ова производња је занимљива и за ученичке задруге. 

Ученике са вишегодишњим поврћем и дивљом флором треба упознати више информативно, мада је пракса показала да је неопходно познавати представнике 

наведених група због екстремних услова у којима смо се налазили. 

Код домаћих задатака обухватити издвајање најважнијих морфолошких особина путем шема, цртежа и текста у радне свеске да би се боље утемељило теоретско 

знање стечено на часу. 

Обавезно је формирање хербаријума. 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: БИОДЕКОРАЦИЈА  

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи  

Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

35 70   

Недељни фонд часова: 1 2   

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. 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др. правилници, 6/2012 – др. правилници, 

5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018-др.правилници) 

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 овог предмета 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. 

Садржај 

ОПШТИ ДЕО (7) 

Значај и циљ предмета. Биљни материјал за израду аранжмана (резано цвеће, гране дрвећа и жбуња, пузавице, суво цвеће, собно цвеће, кактуси и сукуленте, 

поврће, воће и зачинско биље и пољско цвеће). Народна веровања о биљкама и поруке цвећа, боја у цветном аранжману, прибор и помагала за аранжирање. 

СПЕЦИЈАЛНИ ДЕО (28) 

Аранжирање цвећа у стилу икебане (историјат икебане, основне технике аранжирања, конзервирање биљног материјала, основни принципи аранжирања Школа 

Охара (Морибана - усправни стил, нагнути стил, каскадни стил, узвишени стил, контрасни стил). Нагеире - (усправни стил, нагнути стал, каскадни стил, узвишени 

стал, контрасни стил). 

Икебана данас 

(JIYO - BANA) и (ZENEI - BANA) 

(Џију бана) (Зенеибана) 

или апстрактни аранжмани 

Аранжмани од резаног цвећа и примена (пролећни аранжмани, летњи, јесењи и зимски аранжмани, аранжмани за разне прилике - 8. март, Ускрс, славски, 

свадбени аранжмани, свечани стони аранжмани, гирланде и венчићи). 

ВЕЖБЕ 

(70 часова годишње) 

Аранжирање цвећа у стилу икебане 
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Конзервирање биљног материјала (резање под водом, повећање површине упијања, третирање врућом водом, сагоревање стабљика, потапање и хемијска 

средства). (2) 

Израда аранжмана - школа Охара - Морибана стил (4) 

МОРИБАНА СТИЛ (усправни, нагнути, каскадни, узвишени и контрастни стил) 

НАГЕИРЕ СТИЛ (4) 

Усправни стил, нагнути стил, каскадни стил, узвишени стил, контрастни стил. 

ЈIYО - BANA (Џију - бана) стил. (2) 

ZENEI – BANA стил апстрактан аранжман. (2) 

Аранжмани од резаног цвећа и примена 

Пролећни аранжмани (4) 

Летњи аранжмани (4) 

Јесењи аранжмани (6) 

Зимски аранжмани (8) 

Аранжмани за 8. март (8) 

Ускршњи аранжмани (4) 

Славски аранжмани (4) 

Свадбени аранжмани (8) 

Свечани стони аранжмани (2) 

Гирланде (4) 

Венчићи (4) 

Начин остваривања програма 

Предмет биодекорација се изучава у III и IV разреду образовног профила техничар хортикултуре. Предмет се састоји из теоријског дела и вежби. 

Теоријски део трећег разреда програмски је осмишљен тако да се састоји из две целине: општег и специјалног дела. 

Општи део има за задатак да у уводном делу истакне значај биодекорације у условима савременог живљења. Посебно наставник мора да ученике упозна са 

биљним материјалом који се користи при биодекорацији ослањајући се на стечена знања из предмета цвећарство, декоративна дендрологија, повртарство и 

лековито биље. 

Тема, боја у цветном аранжману треба да је у корелацији са предметом ликовна култура. 

Очигледност у настави долази до изражаја при обради тема, прибор и помагала за израду аранжмана. 

Специјални део има за задатак да ученике упути у стилове икебане најпознатијих јапанских школа и слободних стилова аранжирања. 

Посебно се истиче техника аранжирања појединих стилова као и примена истих. 

При обради ових тема наставник мора користити шеме, слике и дијапозитиве успешних аранжмана. Пожељно је демонстрирати израду аранжмана који се 

најчешће користе за биодекорацију код нас. 

Вежбе из предмета биодекорација се реализују у вежбаоници, еколошкој радионици и према потреби на терену (сајмови, изложбе, манифестације). 

Наставник утврђује годишњи и оперативни план рада а успешност реализације зависи од више фактора: организованости, помоћи сарадника, теоретског знања 

ученика и његове заинтересованости. Пре почетка рада ученици се упознају са циљем и задатком рада, условима рада, техником рада, чувањем и унапређењем 

радне и животне средине. 

Сваки ученик самостално мора да израђује аранжмане за разне прилике а наставник и сарадник упућују ученике да што успешније одаберу биљни материјал, 

посуде, прибор и алат који ће користити при аранжирању. 
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Начин провере  остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 

Наставни предмет: ЗАШТИТА  БИЉА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи  

Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

35    

Недељни фонд часова: 1    

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. 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др. правилници, 6/2012 – др. правилници, 

5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018-др.правилници) 

Циљ наставе заштите биља је да се ученици упознају са разним изазивачима болести, штеточинама и мерама борбе против њих и да се оспособе за рад на заштити 

хортикултурног биља, у току процеса производње истог. 

Задаци наставе овог предмета су: 

- стицање основних знања из заштите цвећа и украсног шибља; 

- оспособљавање ученика да правилно и на време реагују одржавајући тако добро здравствено стање цветног материјала и украсног шибља; 

- оспособљавање ученика за стручно усавршавање и самообразовање. 

Садржај 

УВОД (1) 

Значај заштите биља у цвећарској производњи. 

ОПШТИ ПОЈМОВИ О БИЉНИМ БОЛЕСТИМА (4) 

Врсте болести. Изазивачи болести: бактерије, гљивице, вируси, паразитске цветнице. Патогенеза. Утицај средине на развој болести. Услови за ширење болести. 

Отпорност биљака према болестима и симптоми болести. 

ОПШТИ ПОЈМОВИ О ШТЕТОЧИНАМА (4) 

Спољашња грађа инсеката. Класификација инсеката. Развој и размножавање инсеката. 

МЕРЕ БОРБЕ (4) 

Механичке, хемијске, биолошке мере борбе. Класификација и подела хемијских средстава. Фитототоксичност. Мере заштите код употребе средстава за заштиту. 

ПЕСТИЦИДИ (5) 

Фунгициди и инсектициди: подела, врсте деловања и практична примена супстанција, емулзија и справљање чорбе за прскање. Хербициди, њихова практична 

примена и упознавање најважнијих једногодишњих и вишегодишњих корова и њихово сузбијање. 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 1110 
 

 

 

 

 

 

Родентициди и лимациди - практична примена и справљање мамака. 

ДЕЗИНФЕКЦИЈА (4) 

Дезинфекција земљишта: примена високе температуре, водене паре, дезинфекција земљишта за расад. Дезинфекција инвентара и опреме. Дезинфекција семена. 

БОЛЕСТИ И ШТЕТОЧИНЕ (13) 

Најважније болести и штеточине: ружа, цвећа, украсног шибља и дрвећа, травних површина, складишта и њихово сузбијање. Глодари. 

Законски прописи из области заштите биља. Израда планова заштите по културама. 

Начин остваривања програма 

У оквиру реализације програмских садржаја овог предмета неопходна је корелација са предметима: биологија, хемија, педологија, цвећарство, екологија 

расадничарство и пољопривредна техника. 

Ученике треба упознати са основним појмовима из заштите биља не улазећи у опширност задатака. Треба их упознати са проузроковачима болести, настајањем 

болести, штетама које наносе биљкама, са мерама борбе против биљних болести и штеточина, са пестицидима који се данас користе у борби против изазивача 

болести и штеточина и са мерама заштите на раду. 

При обради специфичних болести и штеточина на цвећу, шибљу и дрвећу, обрадити само оне које се највише јављају у нашем подручју (гљивице, бактерије, 

вирусе, паразите, инсекте) које чине највеће штете. Упознавањем економски најзначајнијих паразита на основу сакупљених збирки у природи и производним 

објектима, збирки штеточина, развојних стадијума инсеката, карактеристичних оштећења од штетних инсеката на биљкама, интензитета напада штеточина, 

оштећења на биљкама и њеним деловима, могу се ученици стручно оспособити за обављање основних послова заштите цвећа и дендролошког материјала у 

пракси. Такође, неопходно је да ученици обаве сакупљање оболелих делова биљака ради распознавања биљних болести на основу симптома. Потребно је да 

ученици повремено обаве контролу култура на присуство болести, изврше прорачун потребних количина пестицида код примене хемијских средстава. 

Потребно је да ученици науче да распознају хемијска средства пре употребе и да науче да рукују са њима итд. 

Стечена знања ученици треба да искористе у непосредној производњи цвећа и дендролошког материјала. 

Садржаје програма неопходно је реализовати на часовима у учионици, а такође и на производним површинама и складиштима, 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, слика, шема, препарата, инсектаријума, цветног и дендролошког материјала); визуелно 

опажање, поређење и успостављање веза између различитих садржаја (нпр. повезивање садржаја предмета са свакодневним искуством, садржајима других 

предмета и др.); тимски рад; самопроцену; презентацију својих радова и групних пројеката и ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

Начин провере  остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ПРАКТИЧНА НАСТАВА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи  

Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

  175 60 

Недељни фонд часова:   5  

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. 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др. правилници, 6/2012 – др. правилници, 

5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018-др.правилници) 

Циљ практичне наставе је оспособљавање ученика за самосталан рад у области хортикултуре. 

Задаци наставе овог предмета 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; 

- стицање самосталности у руковању ручним алатом, опремом и механизацијом. 

Садржај 

ЦВЕЋАРСТВО (35) 

Производња једногодишњег и двогодишњег цвећа генеративним путем. Производња перена генеративним и вегетативним путем. Производња луковичастог цвећа 

и поспешивање луковица. 

БИОДЕКОРАЦИЈА (35) 

Сакупљање биљног материјала (гране дрвећа и жбуња, пузавице, суво цвеће, поврће, воће, зачинско биље и пољско цвеће) и његово сушење. 

ДЕКОРАТИВНА ДЕНДРОЛОГИЈА (35) 

Ђубрење земљишта. Основна обрада земљишта. Допунска обрада земљишта. Формирање одељака расадника - обележавање парцела одељка за размножавање, 

одељка за формирање садница жбуња, одељка за формирање садница дрвећа - Сакупљање семена дрвећа и жбуња. Припрема семена и сетва семена лишћара и 

четинара. Радови у сејалишту, пикиришту, ожилишту. Вађење, сортирање и ускладиштење садница. Примена ручног алата и машина у хортикултурној пракси. 

ПАРКАРСТВО (35) 

Припрема земљишта (одношење шута и неплодног земљишта). Довоз плодног земљишта. Нивелација терена. Одвођење сувишних вода. Изградња стаза, 

саобраћајница и других објеката. Садња свих врста цветног и садног материјала. Подизање травњака. Примена машина и опреме у паркарству. 

ПОВРТАРСТВО (35) 

Припрема семенског материјала за сетву: дезинфекција семена, дезинсекција семена, квашење семена, јаровљење, стратификација. 

Сетва семена: омашка, у бразду, у гнезда. 

Ручни алат - оштрење, насађивање, подмазивање и заштита од корозије. 

Трактори и прикључци - агрегатирање, подешавање, експлоатација, и одржавање. 
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НАСТАВА У БЛОКУ (60) 

Обављање послова и радних задатака у производњи цвећа, поврћа и садног материјала, као и подизање и одржавање зелених површина (45 часова). 

Обука вожње трактора (15 часова по ученику). 

Начин остваривања програма 

Практична настава се реализује са групом ученика на васпитно-образовном објекту укључивањем ученика у производни рад по унапред сачињеном оперативном 

програму рада. 

Програм практичне наставе, утврђен годишњим и оперативним планом наставног рада реализује се по областима рада, успех реализације зависи од више фактора: 

организованости, помоћи наставника, знања ученика стеченог кроз теоријску наставу, заинтересованости ученика. 

Ученик на практичној настави активно учествује у реализовању радних процеса одређене сложености (обједињавање рада и знања уз самостално извођење) рада. 

Ученици поступно - једноставнијим радом и одговарајућом техником, уз активну помоћ сарадника у настави савладавају садржаје програма, да би у завршном 

делу учествовали у извршавању технолошки сложенијих процеса рада. Програм се реализује на конкретној, ученику блиској производној ситуацији. Посебан 

значај даје се технолошкој компоненти савремене хортикултурне производње, где се путем савладавања више технолошких целина, реализују циљеви практичне 

наставе. Ученици на практичној настави реализују поједине технолошке операције из програма, према календару радова примарне пољопривредне производње, у 

ствари, на практичној настави ученицима се даје радни задатак да би реализовали одређени програм. 

Пре почетка рада следи кратко упознавање са циљем рада, радним задатком, условима рада (хигијенско-техничка и лична заштита на раду), чување и 

унапређивање радне средине и технологије рада када је то могуће, радни процес треба илустровати: цртежом, шемом, сликом, филмом, слајдом, како би се 

дотичне операције рада што боље схватиле, а касније лакше примениле и савладале. 

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 програма практичне обуке сачине норматив знања, умења и практичне оспособљености ученика. Наиме овим нормативом 

треба да се одреди неопходна (минимална) знања, умења и способности које ученици треба да поседују да би добили одговарајућу позитивну оцену. 

Део практичне наставе, који се из објективних разлога не може реализовати у образовно-васпитном објекту реализује се у пољопривредним организацијама где је 

технологија рада на задовољавајућој техничко-технолошкој висини, разгледањем и упознавањем са процесом производње.Део практичне наставе ученици проводе 

и у цвећарама где се ради са живим материјалом (резани цвет) и ту стичу практична искуства у аранжирању резаног цвећа. 

Вежбе као облик практичне наставе реализују се по групама у кабинетима или образовно-васпитном објекту практичне наставе (стакленици, пластеници, топле 

леје, расадник).Вежбање се изводи експериментом или демонстрационим приказом одређене технике и технологије радних процеса који се примењују у 

савременој пољопривредној производњи. На вежбама се синхронизује претходно обрађена теоријска настава са производним процесом.Вежбе се могу 

реализоавати спајањем у једном или више дана. 

У оквиру наставе у блоку трећег разреда предвиђена је обука вожње трактора. Обуку треба организовати на школском полигону. Ученици треба да се оспособе за 

правилно руковање прикључним и самоходним машинама, транспортним средствима и уређајима у хортикултурној производњи. Такође је важно да ученици у 

току обуке стекну навику и одговорност за правилно руковање и одржавање пољопривредне технике и уређаја. Обука вожње трактора остварује се индивидуално 

са 20 часова по ученику. 

При реализацији вежби и практичне наставе ученик је обавезан да води Дневник практичне наставе, у коме ће ученик дати кратак опис технике рада и своја 

запажања. 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање ученика се одвија 

у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака предмета, као и напредак других 

ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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А. Обавезни општеобразовни предмети: ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ (Четврти разред) 

Наставни предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Четврти  

Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Годишњи фонд часова: Теоријска наставаа Вежбе Практична настава Настава у блоку 

105    

Недељни фонд часова: 3    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама ("Сл. гласник СРС - Просветни гласник", бр. 

6/90 и "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ наставе српског језика и књижевности јесте проширивање и продубљивање знања о српском језику; унапређивање језичке и функционалне писмености; 

проширивање и продубљивање знања о српској и светској књижевности, развијање љубави према књизи и читању, оспособљавање за интерпретацију уметничких 

текстова; упознавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у књижевности; 

проширивање и продубљивање књижевних знања и читалачких вештина; образовање и васпитање ученика као слободне, креативне и културне личности, 

критичког ума и оплемењеног језика и укуса. 

Задаци 

Настава језика (знања о језику, способност служење језиком и васпитна улога наставе језика). Ученици треба да: 

- овладају знањима о српском књижевном језику; 

- стекну вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом изражавању, приликом учења, образовања и интелектуалног 

развоја; 

- поштују матерњи језик, негују српски језик, традицију и културу српског народа, националних мањина, етничких заједница и других народа; 

- унапређују културу језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, са 

развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура. 

Настава књижевности (усвајање књижевних знања, развијање читалачких вештина и афирмисање васпитних вредности путем књижевности). Ученици 

треба да: 

- упознају репрезентативна дела српске књижевне баштине и дела опште књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вредности; 

- негују и развијају читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним књижевним делима из историје 

српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози; 

- развијају литерарне афинитете и постану читаоци рафинираног естетског укуса који ће умети да на истраживачки, стваралачки и активан начин читају књижевна 

дела свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих; 

- усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности; 

- оспособе се за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова агресивног и асоцијалног 
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САДРЖАЈ 

Смисао и задаци проучавања књижевности  

Стварање књижевноуметничког дела и проучавање књижевности (стваралачки, продуктивни и теоријски однос према књижевној уметности).  

Читалац, писац и књижевно дело. Рецепцијски (прималачки) однос према књижевности.  

Дела за обраду  

Васко Попа: Каленић  

Десанка Максимовић: Тражим помиловање (избор)  

Бранко Миљковић: Поезију ће сви писати  

Бранко Ћопић: Башта сљезове боје  

Владан Десница: Прољећа Ивана Галеба (одломци)  

САВРЕМЕНА КЊИЖЕВНОСТ (35)  

Битна обележја и најзначајнији представници европске и српске књижевности. Албер Ками: Странац  

Луис Борхес: Чекање (кратка прича)  

Самјуел Бекет: Чекајући Годоа  

Стеван Раичковић: Камена успаванка  

Миодраг Павловић: Реквијем  

Весна Парун: Ти која имаш невиније руке  

Блажо Конески: Везиља  

Едвард Коцбек: Речи умиру  

Иво Андрић: Проклета авлија  

Меша Селимовић: Дервиш и смрт  

Михајло Лалић: Лелејска гора  

Добрица Ћосић: Корени, Време смрти  

Александар Тишма: Употреба човека  

Антоније Исаковић: Кроз грање небо  

Ранко Маринковић: Руке (новела)  

Данило Киш: Енциклопедија мртвих  

Душан Ковачевић: Балкански шпијун  

понашања и за развијање самосвести и личне одговорности; 

- подстичу на саосећање са ближњима и одговорност према другом; 

- развију врлине разборитости и равнотеже и мудрости. 

Општи задаци. Ученици треба да: 

- развијају и негују стваралачки и истраживачки дух у процесу учења и у примени стечених знања; 

- развијају и негују методичност и методичка поступања приликом овладавања сложеним и обимним знањима; 

- усаглашено са општим исходима учења, као и усклађено са узрастом и способностима, даље развијају знања, васпитне вредности и функционалне вештине које 

ће моћи да користе у даљем образовању, у професионалном раду и у свакодневном животу; 

- развијају лични и национални идентитет и осећање припадности држави Србији; 

- формирају вредносне ставове којима се чува национална и светска културна баштина; 

- буду оспособљени за живот у мултикултуралном друштву. 
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ЛЕКТИРА (15)  

Виљем Шекспир: Хамлет  

Фјодор M. Достојевски: Злочин и казна или Браћа Карамазови  

Милорад Павић: Хазарски речник  

Избор из светске лирике XX века (Одн, Сезар, Превер, Пастернак, Ахматова, Цветајева, Бродски, Сенгор, Сајферс).  

Избор из савремене српске књижевности (Б. Пекић, M. Бећковић и др.).  

Избор књижевних критика и есеја (I. Секулић, Б. Михајловић, П. Цаџић, M. Павловић, Н. Милошевић, С. Лукић).  

КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ  

На наведеним делима понављају се, проширују, усвајају и систематизују основни књижевнотеоријски појмови.  

Лирика. Лирско изражавање; стваралачке могућности посредовања језика између свести и збиље; асоцијативно повезивање разнородних појмова; сугерисање; 

подстицање и упућивање; читаочева рецепција; јединство звукова, ритмова, значења и смисла.  

Епика: Структурни чиниоци прозног књижевноуметничког дела: објективно и субјективно приповедање; фиктивни приповедач; померање приповедачког 

гледишта; свезнајући приповедач; ток свести; уметничко време; уметнички простор; начело интеграције.  

Типови романа: роман лика, простора, степенасти, прстенасти, паралелни; роман тока свести; роман - есеј; дефабулизиран роман.  

Драма: Структура и композиција драме; антидрама, антијунак.  

Драма и позориште, радио, телевизија, филм. Путопис. Есеј. Књижевна критика  

ЈЕЗИК (20)  

СИНТАКСА  

Падежни систем. Појам падежног система и предлошко-падежних конструкција. Основе именичке, придевске и прилошке вредности падежних односно 

предлошко-падежних конструкција. Предлошки изрази.  

Конгруенција: дефиниција и основни појмови; граматичка и семантичка конгруенција.  

Систем зависних реченица. Три основна типа вредности зависних реченица (именичке, придевске и прилошке зависне реченице). Главне врсте зависних 

реченица: изричне (са управним и неуправним говором), односне, месне; временске, узрочне, условне, допусне, намерне, поредбене и последичне. Везнички 

изрази.  

Систем независних реченица. Обавештајне, упитне, заповедне, жељне и узвичне реченице.  

Основни појмови о негацији.  

Глаголски вид.  

Глаголска времена и глаголски начини - основни појмови. Временска и модална значења личних глаголских облика: презента, перфекта, крњег перфекта, аориста, 

имперфекта, плусквамперфекта, футура, футура другог, кондиционала (потенцијала) и императива. Глаголски прилози. Инфинитив.  

Напоредне конструкције (координација). Појам напоредног односа. Обележавање напоредног односа. Главни типови напоредних конструкција: саставне, раставе, 

супротне, искључне, закључне и градационе.  

Распоређивање синтаксичких јединица (основни појмови). Информативна актуализација реченице и начини њеног обележавања (основни појмови). 

Комуникативна кохезија.  

ПРАВОПИС  

Интерпункција.  

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (10)  

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

Реторика; разговор, кратак монолог. Говор. Однос између говорника и аудиторија. Вежбе јавног говорења пред аудиторијом (употреба подсетника, 

импровизовано излагање; коришћење микрофона).  
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ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

Стилистика: Функционални стилови: административно-пословни стил (молба, жалба, пословно писмо).  

Облици писменог изражавања: приказ, осврт, расправа, књижевне паралеле, есеј.  

Правопис: интерпункција (вежбања).  

Домаћи писмени задаци сложенијих захтева (читање и анализа на часу).  

Четири писмена задатка годишње. 

Начин остваривања програма 

УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА  

Зависно од разреда и садржаја годишњи фонд часова наставе овог предмета распоређен је тако да је за подручје књижевност издвојено око 60%, а за друга два 

(језик и култура изражавања) око 40% часова.  

У оквиру тог фонда планирани садржаји се обрађују са 70% часова. Осталих 30% часова предвиђено је за понављање, утврђивање, вежбање и систематизовање 

програма.  

Циљ и задаци чине целину и остварују се током четири године - систематски и континуирано - у свим предвиђеним програмско-тематским подручјима и 

видовима рада.  

Сви садржаји распоређени су по разредима, подручјима, областима и темама уз примену начела поступности, корелације, интеграције и примерености узрасту.  

Садржаји књижевности конкретизовани су по разредима, сегментима (књижевност и лектира), а обухватају књижевнотеоријско и књижевноисторијско 

проучавање књижевноуметничких дела и књижевности жанровски распоређених.  

Подручје језик обухвата изучавање језика као система. У садржаје овог подручја уграђени су елементи опште лингвистике и правописа.  

Подручје култура изражавања обухвата облике и врсте у области усменог и писменог изражавања (по разредима). У овој области планиране су говорне и писмене 

вежбе, домаћи задаци и писмени задаци, који треба да се раде наизменично ћирилицом и латиницом.  

Ради што успешније реализације бројних захтева и садржаја неопходна је и стална сарадња наставника српског језика и књижевности с наставницима других 

предмета (историје, сродних општестручних и ужестручних предмета), стручним сарадницима (школским библиотекаром - медијатекаром, педагогом, 

психологом) и органима (стручним активом и већима), родитељима ученика и међуопштинском (регионалном) просветно-педагошком службом; такође је 

корисна сарадња наставника и са одређеним институцијама (народном библиотеком, домом културе, биоскопом, локалним новинама, радио-станицом и др.).  

Квалитет и трајност знања, умења, вештина и навика ученика у многоме зависе од принципа, облика, метода и средстава који се користе у образовно-васпитном 

процесу. Због тога савремена настава српског језика и књижевности претпоставља остваривање битних задатака и садржаја програма уз максимално могућу 

мисаону активност ученика (субјеката у настави), поштовање одређених дидактичких принципа (посебно: свесне активности ученика, научности, примерености, 

поступности, систематичности и очигледности), као и адекватну примену оних наставних облика, метода, поступака и средстава чију су вредност утврдиле 

савремена пракса и методика наставе српског језика и књижевности (пре свега: разни видови групног и индивидуалног рада примерени могућностима ученика, 

методе - дијалошка, текстуално-графичке демонстрације и самосталних радова ученика, средства - уџбеници, приручници, разне врсте текстова и графичких 

приказа, графофолије, наставни и други филмови, радио и телевизијске емисије и сл.). Избор одређених наставних облика, метода, поступака и средстава 

условљен је, пре свега, наставним садржајем и циљевима (образовним, васпитним и функционалним), које треба остварити на једном часу српског језика и 

књижевности.  

Редовна настава српског језика и књижевности изводи се у специјализованим учионицама и кабинетима за овај предмет, који треба да буду опремљени у складу 

са нормативима за средње стручне школе. Делимично, она се организује и у другим школским просторијама (библиотеци - медијатеци, читаоници, 

аудиовизуелној сали и сл.).  

У настави српског језика и књижевности користе се одобрени уџбеници и приручници и библиотечко-информацијска грађа од значаја за остваривање задатака и 

садржаја програма овог предмета, односно за систематско оспособљавање ученика за самостално коришћење разних извора сазнања у настави и ван ње.  

У односу на досадашњи, овај програм доноси извесне промене и новине, које треба имати у виду приликом планирања (глобалног и оперативног) и реализације 
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предвиђених задатака и садржаја. Посебно су значајне ове промене и новине у програму: измењен је недељни и годишњи фонд часова у свим разредима средњих 

стручних школа као и начин расподеле предвиђеног годишњег фонда часова на поједине сегменте програма; обезбеђен је адекватнији однос између часова обраде 

и других типова часова: кориговани су циљ и задаци наставе; измењени су структура и садржаји подручја књижевност и језик; у програм је укључен садржај 

проучавања књижевног дела. Уведена је област лектире, укључени су нови аутори и наслови; одређени су основни књижевнотеоријски појмови који се усвајају 

током обраде одговарајућих дела: створени су предуслови за креативно испољавање наставника и прилагођавање васпитно-образовног рада различитим 

ситуацијама у пракси, као и за појачавање стваралачке сарадње наставника и ученика.  

КЊИЖЕВНОСТ  

Ово програмско-тематско подручје обухвата најзначајнија дела из српске и светске књижевности, која су распоређена у књижевноисторијском континуитету од 

старог века до данас.  

Од историјског континуитета одступа се само у поглављу увод у проучавање књижевног дела у И разреду и проучавање књижевног дела у IV разреду, као и у 

поглављу лектира.  

Наставник српског језика и књижевности у средњим стручним школама треба да пође од претпоставке да је ученик у основној школи стекао основна знања:  

- из теорије књижевности: тема, мотив, фабула; лик, карактер; структура прозног књижевног дела; књижевни родови и врсте;основна језичкостилска изражајна 

средства; усмена и писана књижевност; структура лирске песме; стих, строфа, рима, ритам; структура драмског дела; дијалог, монолог, драмска врста, драма и 

позориште, филм, радио-драма, телевизијска драма;  

- из основа сценске и филмске културе: слика, реч, звук, филмска музика, ситуација, радња, јунаци филма, елементи филмског израза, филмске врсте, од 

синопсиса до сценарија; филм, телевизија, књижевност (сличност и разлике).  

Са стеченим знањима, која се у програму средњих стручних школа проширују и продубљују, ученик може активно да учествује у интерпретацији књижевног 

дела.  

Проучавање књижевног дела дато је, такође посебно место у IV разреду, када су ученици зрелији и способнији за упознавање слојевитије структуре 

књижевноуметничког дела и књижевних методологија.  

Интерпретативно-аналитички методички систем је основни вид наставе књижевности и њега треба доследно примењивати приликом упознавања ученика са 

изабраним књижевним делима која су предвиђена програмом. Наравно, не треба очекивати да се сва програмом предвиђена дела обрађују на нивоу 

интерпретације као најпотребнијег аналитичко-синтетичког приступа књижевном делу. Наставник треба да процени на којим ће делима радити интерпретацију, а 

на којим осврт, приказ или, пак, проблемско-стваралачки методички систем.  

Нема сумње да овакав програм књижевности у средњим стручним школама повремено тражи и примену експликативног методичког система када се мора чути 

наставникова реч, и то најчешће приликом давања информација о епохама које се проучавају, као и у свим другим ситуацијама у којима наставник не може 

рачунати на ученикова предзнања (на пример: основне информације о почецима писмености, да је његов говор модел правилног, чистог и богатог језика каквом 

треба да теже његови ученици).  

Књижевна дела из програма лектира имају равноправан третман са делима из обавезног програма књижевности и обрађују се по истом методичком систему. 

Треба напоменути да се из лектире која је дата по избору ученика и наставника не морају обрадити сви писци, већ књижевно дело оног писца за које се 

опредељују ученици и наставник.  

ЈЕЗИК  

Програм наставе језика у средњим стручним школама конципиран је тако да омогући ученицима стицање знања и о језику као друштвеној појави и о језику као 

систему знакова. Циљ је да ученици, поред знања о свом матерњем језику, стекну и опште лингвистичка односно социолингвистичка знања неопходна 

образованом човеку. Ова општа знања су функционално повезана са наставом матерњег језика. Главни део тих знања обрађује се у сегменту општи појмови о 

језику (на почетку програма за први и на крају програма за четврти разред). Као у уводном делу сегмента књижевни језик (у првом разреду) и сегменту језички 

систем и науке које се њиме баве; али се општи појмови обрађују и током целе наставе - у вези са одговарајућим партијама о српском као матерњем језику. 

Инсистирање на једном теоријски и методички вишем нивоу изучавању језичких појава даје нови квалитет настави која обухвата и знања с којима су се ученици 
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сретали у основној школи. Ова знања, поред своје општеобразовне вредности и значаја за олакшавање и побољшавање наставе српског језика, треба да послуже и 

лакшем савлађивању градива из страних језика.  

У сегменту програма посвећеног организацији и функционисању језичког система не обрађују се само чисто граматички аспекти језичког система већ се 

обухватају и функционални аспекти. Зато су, између осталог, у синтаксу унети и елементи лингвистике текста и граматике. Посебан је значај дат лексикологији 

(која се надовезује на део о творби речи), и то не само да би ученици стекли више знања о речничком благу свога језика него и да би развили правилан однос 

према разним појавама у лексици.  

У обради свих сегмената програма треба се надовезивати на знања која су ученици стекли током претходног школовања. Међутим, овде није реч о простом 

обнављању и утврђивању раније стечених знања, него о добијању целовите слике о српском језику, и као што је већ речено, о усвајању једног квалитативно 

вишег приступа проучавању језичке организације и језичких законитости.  

Веома је важно да се настава језика повеже са осталим деловима овог наставног предмета. Наиме, ова настава пружа лингвистичка знања која ће бити подлога за 

тумачење језика и стила књижевних дела, с тим што ова дела пружају и одговарајући материјал за уочавање естетске функције језика. С друге стране, настава 

језика се мора повезати и са наставом културе изражавања. Тиме ће лингвистичка знања (о акценатском систему, творби речи, лексикологији, синтакси итд.), као 

и проучавање правописа, допринети да ученици боље и поступније усвоје књижевнојезичку норму и да побољшају своје изражајне способности.  

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА  

Вежбе у усменом изражавању треба у средњим стручним школама да дају одређени степен правилне артикулације, дикције, интонације, ритма и темпа у читању и 

казивању лирског, епског и драмског текста. Ове се вежбе, по правилу, реализују у току обраде књижевног текста на тај начин што ће наставник, директно, 

својим читањем, говорењем или уз помоћ снимка, анализирати одговарајуће елементе правилног усменог изражавања како би их ученици уочили. Стечена 

сазнања трансформишу се у вештине и умења на тај начин што ученици интерпретирањем књижевних текстова настоје да сами достигну одговарајући степен 

вештине и умења ове врсте. Стечене способности се даље увежбавају различитим облицима усменог изражавања ученика (извештавање, расправљање, 

реферисање и др.). Већина предвиђених облика ове наставе непосредно се укључује у наставу књижевности или примене за израду писмених састава.  

И диференцирање функционалних стилова ваља обављати на узорцима које је наставник одабрао. Да би ученик био оспособљен да свој језик и начин изражавања 

подеси врсти писменог састава (излагања), треба да напише конкретан састав (припреми излагање). Вежбе ове врсте треба понављати све док сваки ученик не 

буде оспособљен да се служи одређеним облицима изражавања. Да би се постигао већи наставни учинак, корисно је наћи неопходну психолошку мотивацију. 

Због тога ученике треба обавестити не само о коначном циљу који се жели постићи одређеним системом вежбања него и о сврсисходности појединих 

парцијалних вежбања која чине интегралну целину. Тако, на пример, ако су ученици обавештени да ће следећи писмени задатак бити у форми расправе или 

приказа, онда и конкретне вежбе треба да буду подређене том циљу. Наставник ће на одабраном моделу конкретног облика изражавања показати ученицима 

његове битне карактеристике, подразумевајући ту и примереност језика и стила. После тога ученици у форми домаћег задатка чине прве покушаје да самостално 

напишу састав одређене врсте. Читањем и коментарисањем домаћих задатака ученици се даље оспособљавају у писменом изражавању и овладавању одређеним 

врстама састава. Када је наставник стекао утисак да су сви ученици релативно овладали одређеном врстом писменог изражавања, утврђује час израде школског 

писменог задатка. Резултати таквог поступка показују се у школском писменом задатку, па се на основу њих планира даљи рад на усавршавању културе 

изражавања ученика. Ако више ученика не постигне одређени успех, цео се процес понавља.  

Оквирни број часова који је предвиђен за усмено и писмено изражавање означава укупно време, а не и број вежби у току наставне године (препоручује се 

организовање већег броја краћих вежби с прецизно одређеним циљевима).  

Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По правилу, наставник је 

обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу на часу (делу часа). Поред писмених, у 

складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака (усмених, практичних - примерених могућностима ученика 

и њиховој оптерећености разним обавезама).  

Израда школског писменог задатка, по правилу, траје један час. Изузетно, кад то поједини облици писменог изражавања изискују,  израда задатака може трајати и 

дуже од једног часа. 
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Начин провере  остварености исхода 

Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По правилу, наставник је 

обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу на часу (делу часа). Поред писмених, у 

складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака (усмених, практичних - примерених могућностима ученика 

и њиховој оптерећености разним обавезама). 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Четврти  

Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама ("Сл. гласник СРС - Просветни гласник", бр. 

6/90 и "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ наставе страног 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.  

Посебан циљ наставе страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се страни језик 

користи ради информисаности и оспособљености за једноставну пословну комуникацију у усменом и писаном облику.  

Задаци наставе страног језика су да ученици:  

- буду оспособљени да у школској и ван школској свакодневници могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано и сходно ситуацији;  

- продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да страни језик функционално користе и после завршетка свог образовања 

(током студија, у будућем послу или даљем образовању);  

- стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да уоче контрасте и врше поређења у односу на сопствену стварност;  

- буду оспособљени да се компетентно и самосвесно споразумевају са људима из других земаља, усвајају норме вербалне и невербалне комуникације у складу са 

специфичностима језика који уче, као и да наставе, у оквиру формалног образовања и самостално, учење другог и трећег страног језика;  

- до краја трећег разреда средње стручне школе савладају први страни језик до нивоа Б1+ према Заједничком европском оквиру.  

Напомена:  

Истичемо да ће степен постигнућа по језичким вештинама варирати, односно да ће рецептивне вештине (разумевање говора и читање) бити на предвиђеном 

нивоу, док се за продуктивне вештине (говор, интеракција, медијација и писање) може очекивати да буду за један ниво ниже (на пример, Б1+ рецептивно, Б1 

продуктивно).  

Комуникативне функције:  

1. Представљање себе и других  

2. Поздрављање (састајање, растанак;формално, неформално, специфично по регионима)  

3. Идентификација и именовање особа, објеката, боја, бројева итд.  

4. Давање једноставних упутстава и команди  

5. Изражавање молби и захвалности  

6. Изражавање извињења  
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7. Изражавање потврде и негирање  

8. Изражавање допадања и недопадања  

9. Изражавање физичких сензација и потреба  

10. Исказивање просторних и временских односа  

11. Давање и тражење информација и обавештења  

12. Описивање и упоређивање лица и предмета  

13. Изрицање забране и реаговање на забрану  

14. Изражавање припадања и поседовања  

15. Скретање пажње  

16. Тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања  

17. Тражење и давање дозволе  

18. Исказивање честитки  

19. Исказивање препоруке  

20. Изражавање хитности и обавезности  

21. Исказивање сумње и несигурности  

Тематика 

Садржај 

Општа тематика  

Из живота младих: проблеми младих данас; избор занимања и планови за будућност; млади и међународна сарадња;  

Породица и друштво: проблеми савремене породице;  

Из савременог живота и тековина културе и науке народа чији се језик учи и наших народа: природна блага и карактеристике привредног развоја; нове 

технологије и њихова примена у разним сферама живота; савремена достигнућа науке и технологије; међународне организације и њихов значај за добробит људи 

и мир у свету; познате личности из јавног и културног живота.  

Стручна тематика  

За стручну тематику предвиђа се:  

а) за фонд од два часа недељно - до 25% од укупног годишњег фонда часова;  

б) за фонд већи од два часа недељно - до 40% од укупног годишњег фонда часова.  

Школски писмени задаци:  

а) по један писмени задатак у сваком полугодишту за фонд од два часа недељно;  

б) по два писмена задатка у полугодишту за фонд већи од два часа недељно.  

Стручна тематика (од 20 до 40% од укупног годишњег фонда часова за све четири године учења страног језика)  

Различити типови текстова у настави (шематски прикази, упутства о примени апарата, инструмената или пак материјала, хемикалија, рецепти, декларације, краћи 

стручни текстови чији је садржај релевантан за тематске садржаје стручних предмета, извештаји, каталози, програми сајамских активности и сл) треба да 

обухватају следећу тематику везану за струку:  

- Материјали, средства, сировине, препарати, намирнице;  

- Алати, машине и уређаји, прибор за рад, инструменти, опрема;  

- Припрема, производња, паковање, складиштење и контрола производа;  

- Организација и процес рада, пружање услуга, организација фирме, предузећа;  
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- Људски ресурси унутар фирме: звања, опис послова, одговорности и обавезе;  

- Прописана документација везана за струку;  

- Мере заштите и очувања радне и животне средине;  

- Праћење новина у области струке;  

- Пословна комуникација на страном језику релевантна за струку. 

I. РЕЧЕНИЦА  

Адвербијалне клаузе  

а) узрочна  

Since we live by the river we can swim every day. 

б) намерна  

He left early in order to catch the 5 o'clock bus.  

- Скраћивање клауза (R)  

а) временских клауза  

(As I was) coming home I met an old friend of mine.  

After I had done my homework I went out for a walk.  

Having done my homework I went out for a walk. 

б) релативних клауза  

The man (who is) sitting next to her is my best friend.  

II. ИМЕНИЧКА ГРУПА  

1. Члан  

- Преглед употребе члана  

Члан испред властитих имена  

A Mr. Smith is waiting for you. Is this the Mary we met last night?  

- Одређени члан уз делове тела (у пасиву и после предлога)  

She was red in the face. He was wounded in the leg. 

2. Именице  

- Обнављање, утврђивање и систематизација множине именица и слагања именице са глаголом  

- Множина именица страног порекла (R)  

analysis /analyses, datum /data и др.  

3. Заменички облици  

а) Заменице  

- Неодређена лична заменица  ONE - PROP ONE  

There are expensive shoes and there are cheap ones 

б) Детерминатори  

Обнављање и утврђивање  

4. Придеви  

Обнављање и утврђивање употребе и поређења придева  

Латински компаратив (R)  

prior to, inferior to, superior to  
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Silk is superior in quality to nylon 

5. Бројеви  

Употреба редних бројева  

Бројеви у функцији именице  

Hundreds of people were hurt in the earthquake. 

III. ГЛАГОЛСКА ГРУПА  

1. Глаголи  

Време и аспект - обнављање  

- Инфинитив  

а) после упитних речи  

I don't know how to solve the problem. I've no idea which bus to take.  

б) после придева (R)  

I am glad to have met you. This bag is too heavy to carry.  

v) BE + infinitive  

The train is to leave at 9.15. The two leaders are to meet in Moscow.  

g) BE ABOUT + infinitive The plane is about to take off.  

- Пасивне конструкције  

- Обнављање и утврђивање  

- IT + passive verb + clause  

It is said that... It was decided to...  

2. Двочлани глаголи (фразални и предлошки)  

look up, live down, call up i dr.  

3. Прилози  

Обнављање и систематизација врсте прилога и места прилога у реченици.  

4. Предлози  

Систематизација предлога за време, правац кретања, место и начин.  

IV. ТВОРБА РЕЧИ  

Творба сложеница и деминутива  

breakdown, ironing-board, humming-bird, i dr.; leaflet, gosling i dr.  

V. ЛЕКСИКОЛОГИЈА  

Идиоми и фразе  

VI. ЛЕКСИКОГРАФИЈА  

Енциклопедијски речници (општи и посебни) 

Начин остваривања програма 

Програм првог страног језика намењен је трогодишњем и четворогодишњем образовању и васпитању у средњим стручним школама и чини заокружену целину са 

програмом страних језика за основну школу, обезбеђујући тако континуитет учења страног језика започетог у основној школи.  

Структуру програма чине:  

а) захтеви и садржаји који су заједнички за трогодишње и четворогодишње школовање;  
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б) захтеви и садржаји који су диференцирани према разликама у фонду часова и укупној оријентацији датог типа школе;  

- школски писмени задаци (за сваки разред по два писмена задатка);  

- језички садржаји (за сваки језик и сваки разред посебно).  

Облици наставе  

Комуникативна настава страних језика се реализује тако што се примењују различити облици рада као нпр. рад у групама и паровима, рад у пленуму или 

појединачни уз примену додатних средстава у настави (аудио-визуелних материјала, информационо-технолошких извора, игара, аутентичног материјала, итд.), 

као и уз примену принципа наставе по задацима (таск-басед лангуаге теацхинг; enseñanza пор тареас, хандлунгсориентиертер ФСУ...)  

Препоруке за реализацију наставе  

У наставном процесу неопходно је ускладити улоге наставника, ученика и наставних средстава. Наставник мора да добро одреди колико времена на часу може да 

буде потрошено на фронтална излагања и објашњења, фронталне активности као што су питања и одговори (разликујући при том референцијална, демонстративна 

и тест питања) као и на остале облике рада.  

Наставници треба да схвате да су њихови поступци којима одражавају своје ставове и способности најважнији део окружења за учење и усвајање језика. Стога је 

неопходно да наставник прида значај:  

- вештинама подучавања;  

- вештинама организовања рада у учионици;  

- способностима да спроводи истраживања праксе и да размишља о свом искуству;  

- стиловима подучавања;  

- разумевању тестирања, оцењивања и евалуације и способностима за њихово спровођење;  

- знањима и способностима да предаје социокултурне садржаје;  

- интеркултурним ставовима и вештинама;  

- знањима о естетској вредности књижевности и способностима да развије такво разумевање код ученика;  

- способностима за индивидуализацију рада у одељењу у којем наставу похађају типови ученика с различитим способностима за учење.  

Ови релевантни квалитети и способности се најбоље развијају када наставник:  

- надгледа, прати рад и одржава ред у учионици;  

- стоји на располагању ученицима и пружа им индивидуалне савете;  

- преузме улогу супервизора и фацилитатора уважавајући примедбе у вези са њиховим учењем, реагујући на њих и координирајући њихове активности.  

Стога се у настави страних језика препоручују следеће активности којима се гарантује најефикаснија реализација наставног програма, и то су:  

- слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом који чита наставник или који ученици чују са звучних записа;  

- рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације, итд.);  

- мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу или родитеље и сл.);  

- дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим трајањем, док су дискусије 

спонтаније и неприпремљене интеракције на одређену тему);  

- обимнији пројекти који се раде у учионици и ван ње у трајању од неколико недеља до читавог полугодишта уз конкретно видљиве и  мерљиве производе и 

резултате;  

- усклађивање Програмом предвиђене граматичке грађе са датим комуникативним функцијама и темама, и то у склопу језичких активности разумевања (усменог) 

говора и писаног текста, усменог и писменог изражавања и медијације;  

- евалуација (формативна која се спроводи током године и служи усмеравању даљег тока наставе и сумативна на крају године која указује на остварење циљева и 

задатака) и самоевауација (језички портфолијо) ученичких постигнућа.  

Важан циљ у учењу страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се језик користи ради 
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информисаности и оспособљености за једноставну комуникацију у усменом и писаном облику на страном језику. Тај сегмент наставе  страног језика који се 

прогресивно увећава од 20 до 50% током трогодишњег односно четворогодишњег образовања мора да буде јасно дефинисан и у складу са исходима везаним за 

квалификације струке.  

Неопходно је да стручна тематика која се обрађује на страном језику прати исходе појединих стручних предмета и буде у корелацији са њима. Реализација наставе 

језика струке се много више огледа у развијању рецептивних него продуктивних вештина јер је сврха учења страног језика, у првој линији, усмерена на то да се 

ученици оспособе да прате одређену стручну литературу у циљу информисања, праћења иновација и достигнућа у области струке, усавршавања и напредовања. 

Стога је спектар текстова који се препоручују велики: шематски прикази, упутства о примени апарата, инструмената или пак материјала, хемикалија, рецепти, 

декларације, краћи стручни текстови чији је садржај релевантан за тематске садржаје стручних предмета, извештаји, каталози, програми сајамских активности и 

сл. Веома је битно у раду са таквим текстовима одредити добру дидактичку подршку. Добро осмишљени налози упућују на то да одређене текстове, у зависности 

од тежине и важности информација које они носе, треба разумети глобално, селективно или пак детаљно. Продуктивне вештине треба ограничити на строго 

функционалну примену реалну за захтеве струке. То подразумева писање кратких порука, мејлова у оквиру пословне комуникације (поруџбенице, рекламације, 

захтеви, молбе) и вођење усмене комуникације која омогућава споразумевање на основном нивоу било у директном контакту са саговорником или у телефонском 

разговору. 

Начин провере  остварености исхода 

Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По правилу, наставник је 

обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу на часу (делу часа). Поред писмених, у 

складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака (усмених, практичних - примерених могућностима ученика и 

њиховој оптерећености разним обавезама). 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: РУСКИ ЈЕЗИК 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Четврти  

Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама ("Сл. гласник СРС - Просветни гласник", бр. 

6/90 и "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ наставе страног 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.  

Посебан циљ наставе страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се страни језик 

користи ради информисаности и оспособљености за једноставну пословну комуникацију у усменом и писаном облику.  

Задаци наставе страног језика су да ученици:  

- буду оспособљени да у школској и ван школској свакодневници могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано и сходно ситуацији;  

- продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да страни језик функционално користе и после завршетка свог образовања 

(током студија, у будућем послу или даљем образовању);  

- стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да уоче контрасте и врше поређења у односу на сопствену стварност;  

- буду оспособљени да се компетентно и самосвесно споразумевају са људима из других земаља, усвајају норме вербалне и невербалне комуникације у складу са 

специфичностима језика који уче, као и да наставе, у оквиру формалног образовања и самостално, учење другог и трећег страног језика;  

- до краја трећег разреда средње стручне школе савладају први страни језик до нивоа Б1+ према Заједничком европском оквиру.  

Напомена:  

Истичемо да ће степен постигнућа по језичким вештинама варирати, односно да ће рецептивне вештине (разумевање говора и читање) бити на предвиђеном 

нивоу, док се за продуктивне вештине (говор, интеракција, медијација и писање) може очекивати да буду за један ниво ниже (на пример, Б1+ рецептивно, Б1 

продуктивно).  

Комуникативне функције:  

1. Представљање себе и других  

2. Поздрављање (састајање, растанак;формално, неформално, специфично по регионима)  

3. Идентификација и именовање особа, објеката, боја, бројева итд.  

4. Давање једноставних упутстава и команди  

5. Изражавање молби и захвалности  

6. Изражавање извињења  
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7. Изражавање потврде и негирање  

8. Изражавање допадања и недопадања  

9. Изражавање физичких сензација и потреба  

10. Исказивање просторних и временских односа  

11. Давање и тражење информација и обавештења  

12. Описивање и упоређивање лица и предмета  

13. Изрицање забране и реаговање на забрану  

14. Изражавање припадања и поседовања  

15. Скретање пажње  

16. Тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања  

17. Тражење и давање дозволе  

18. Исказивање честитки  

19. Исказивање препоруке  

20. Изражавање хитности и обавезности  

21. Исказивање сумње и несигурности  

Тематика 

Садржај 

Општа тематика  

Из живота младих: проблеми младих данас; избор занимања и планови за будућност; млади и међународна сарадња;  

Породица и друштво: проблеми савремене породице;  

Из савременог живота и тековина културе и науке народа чији се језик учи и наших народа: природна блага и карактеристике привредног развоја; нове 

технологије и њихова примена у разним сферама живота; савремена достигнућа науке и технологије; међународне организације и њихов значај за добробит људи 

и мир у свету; познате личности из јавног и културног живота.  

Стручна тематика  

За стручну тематику предвиђа се:  

а) за фонд од два часа недељно - до 25% од укупног годишњег фонда часова;  

б) за фонд већи од два часа недељно - до 40% од укупног годишњег фонда часова.  

Школски писмени задаци:  

а) по један писмени задатак у сваком полугодишту за фонд од два часа недељно;  

б) по два писмена задатка у полугодишту за фонд већи од два часа недељно.  

Стручна тематика (од 20 до 40% од укупног годишњег фонда часова за све четири године учења страног језика)  

Различити типови текстова у настави (шематски прикази, упутства о примени апарата, инструмената или пак материјала, хемикалија, рецепти, декларације, краћи 

стручни текстови чији је садржај релевантан за тематске садржаје стручних предмета, извештаји, каталози, програми сајамских активности и сл) треба да 

обухватају следећу тематику везану за струку:  

- Материјали, средства, сировине, препарати, намирнице;  

- Алати, машине и уређаји, прибор за рад, инструменти, опрема;  

- Припрема, производња, паковање, складиштење и контрола производа;  

- Организација и процес рада, пружање услуга, организација фирме, предузећа;  
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- Људски ресурси унутар фирме: звања, опис послова, одговорности и обавезе;  

- Прописана документација везана за струку;  

- Мере заштите и очувања радне и животне средине;  

- Праћење новина у области струке;  

- Пословна комуникација на страном језику релевантна за струку. 

Реченица  

Упитна реченица - специфичности изражавана питања у руском језику.  

Одрична реченица - специфичности изражавања одрицања у руском језику.  

Претварање партиципских конструкција у сложене реченице и обрнуто.  

Именице  

Скраћенице и називи мерних јединица из Међународног система јединица. Род непроменљивих именица. Именице придевског и партиципског порекла. Преглед 

најтипичнијих суфикса за грађење именица  

Заменице  

Преглед и систематизација заменица.  

Придеви  

Придеви партиципског порекла. Преглед најтипичнијих суфикса за грађење придева.  

Бројеви  

Читање разломака, математичких знакова и радњи: 1 2/7 - одна целая две седьмих; 5 9/10 - пять целыих девять десятыих; 22 два в квадрате равно четырём; 23 - два 

в кубе; 28 - два в восьмой степени; 2н - два в степени ен; √9 - корень квадратный из девяти 3√64 корень кубический из шестидесяти четырех.  

Глаголи  

Глаголски придеви - систематизација и промена Преглед најтипичнијих суфикса и префикса за грађење глагола Систематизација усвојених глагола који се 

рекцијски разликују од еквивалентних глагола у матерњем језику.  

Предлози  

Систематизација предлошко-падешких конструкција по семантичком принципу за исказивање објекатских, просторних, временских, узрочних, циљних, 

начинских и атрибутивних односа /у обиму датих реченичних модела/.  

Везници  

Сложени везници.  

Реченични модели  

Реченични модели уведени у наставу током претходних разреда обнављати тако да ученици постану свесни:  

а) да се један исти смисао /значенье, однос/ у руском језику може исказати средствима различитог нивоа;  

б) да се једна те исти смисао често на различите начине исказује у руском језику и матерњем језику ученика. У IV разреду посебну пажњу посветити следећим 

моделима и њиховом стилском диференцирању;  

Субјекатско-предикатски односи  

а) Реченице с глаголом представлять собой у предикату  

Геометрическая фигура представляет собой часть плоскости,  

б) Реченице с глаголима иметь, иметься у предикату  

Мы имеем фотографии нашей планеты, сделанные из космоса  

в) Реченице са аналитичким глаголским предикатом  

Данные подвергаются обработке в ЭВМ.  
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Објекатски односи  

Објека уз негиране глаголе  

Он не имеет права так говорить.  

Разве ты не знаешь зту девушку?  

Просторни односи  

Реченице с прилошким одредбама за место, правац, одвајање од места и трасу /систематизација/  

Идите вниз. Мы были внизу. Они пришли снизу.  

Много таких памятников вокруг нас. Я тебя буду ждать около памятника  

Мы повесили зеркало над умывальником.  

Зеркало висит над умывальником.  

Солнечные лучи проходят сквозь/через стекло.  

Они долго жили за границей. Они приехали из-за границы.  

К реке нужно было иди по лесу/лесом.  

Временски односи  

а) Реченице с прилошком одредбом за време /систематизација/  

Он родился 15 мая 1971 года. Он родился в 1971 году.  

За несколько дней до начала войны он приехал домой,  

б) Сложена реченица  

Прежде чем ты будешь отвечать, хорошо подумай.  

Циљни односи  

а) Реченице с прилошком одредбом за циљ и намену /систематизација  

Я иду в аптеку за лекарством.  

Я иду в аптеку купить лекарство.  

С целью измерения силы применяют динамометр,  

б) Сложена реченица  

Чтобы определить направление, нужен компас.  

Узрочни односи  

а) Реченице с прилошком одредбом за узрок /систематизација/  

Товарищи почему-то не пришли. Благодаря помощи Друга, я выполнил задание  

б) Сложена реченица  

‚Гак как было шумно, мы ничего не могли понять.  

Условни односи  

Сложена реченица  

Если нагревать тела, то они расширяются.  

Реченице са конгруираним и нехонгруираним атрибутом  

Учитель проверял ученические тетради. Учитель проверял тетради учеников. Это чемпион мира по шахматам.  

Правопис и интерпункција  

писање -н- и -нн, - Употреба зареза код издвојених обрта, уводних и уметнутих речи и реченица, зависно-сложених реченица, сложених везничких израза. 

Транслитерација руских речи латиницом/ при телеграфском општењу/.  
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Лексикологија  

Међујезички хомоними и пароними. Стручни термини. Идиоми и фразеологизми.  

Лексикографија  

Коришћење енциклопедијских речника и енциклопедија. 

Начин остваривања програма 

Програм првог страног језика намењен је трогодишњем и четворогодишњем образовању и васпитању у средњим стручним школама и чини заокружену целину са 

програмом страних језика за основну школу, обезбеђујући тако континуитет учења страног језика започетог у основној школи.  

Структуру програма чине:  

а) захтеви и садржаји који су заједнички за трогодишње и четворогодишње школовање;  

б) захтеви и садржаји који су диференцирани према разликама у фонду часова и укупној оријентацији датог типа школе;  

- школски писмени задаци (за сваки разред по два писмена задатка);  

- језички садржаји (за сваки језик и сваки разред посебно).  

Облици наставе  

Комуникативна настава страних језика се реализује тако што се примењују различити облици рада као нпр. рад у групама и паровима, рад у пленуму или 

појединачни уз примену додатних средстава у настави (аудио-визуелних материјала, информационо-технолошких извора, игара, аутентичног материјала, итд.), 

као и уз примену принципа наставе по задацима (таск-басед лангуаге теацхинг; enseñanza пор тареас, хандлунгсориентиертер ФСУ...)  

Препоруке за реализацију наставе  

У наставном процесу неопходно је ускладити улоге наставника, ученика и наставних средстава. Наставник мора да добро одреди колико времена на часу може да 

буде потрошено на фронтална излагања и објашњења, фронталне активности као што су питања и одговори (разликујући при том референцијална, демонстративна 

и тест питања) као и на остале облике рада.  

Наставници треба да схвате да су њихови поступци којима одражавају своје ставове и способности најважнији део окружења за учење и усвајање језика. Стога је 

неопходно да наставник прида значај:  

- вештинама подучавања;  

- вештинама организовања рада у учионици;  

- способностима да спроводи истраживања праксе и да размишља о свом искуству;  

- стиловима подучавања;  

- разумевању тестирања, оцењивања и евалуације и способностима за њихово спровођење;  

- знањима и способностима да предаје социокултурне садржаје;  

- интеркултурним ставовима и вештинама;  

- знањима о естетској вредности књижевности и способностима да развије такво разумевање код ученика;  

- способностима за индивидуализацију рада у одељењу у којем наставу похађају типови ученика с различитим способностима за учење.  

Ови релевантни квалитети и способности се најбоље развијају када наставник:  

- надгледа, прати рад и одржава ред у учионици;  

- стоји на располагању ученицима и пружа им индивидуалне савете;  

- преузме улогу супервизора и фацилитатора уважавајући примедбе у вези са њиховим учењем, реагујући на њих и координирајући њихове активности.  

Стога се у настави страних језика препоручују следеће активности којима се гарантује најефикаснија реализација наставног програма, и то су:  

- слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом који чита наставник или који ученици чују са звучних записа;  

- рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације, итд.);  
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- мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу или родитеље и сл.);  

- дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим трајањем, док су дискусије 

спонтаније и неприпремљене интеракције на одређену тему);  

- обимнији пројекти који се раде у учионици и ван ње у трајању од неколико недеља до читавог полугодишта уз конкретно видљиве и мерљиве производе и 

резултате;  

- усклађивање Програмом предвиђене граматичке грађе са датим комуникативним функцијама и темама, и то у склопу језичких активности разумевања (усменог) 

говора и писаног текста, усменог и писменог изражавања и медијације;  

- евалуација (формативна која се спроводи током године и служи усмеравању даљег тока наставе и сумативна на крају године која указује на остварење циљева и 

задатака) и самоевауација (језички портфолијо) ученичких постигнућа.  

Важан циљ у учењу страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се језик користи ради 

информисаности и оспособљености за једноставну комуникацију у усменом и писаном облику на страном језику. Тај сегмент наставе  страног језика који се 

прогресивно увећава од 20 до 50% током трогодишњег односно четворогодишњег образовања мора да буде јасно дефинисан и у складу са исходима везаним за 

квалификације струке.  

Неопходно је да стручна тематика која се обрађује на страном језику прати исходе појединих стручних предмета и буде у корелацији са њима. Реализација наставе 

језика струке се много више огледа у развијању рецептивних него продуктивних вештина јер је сврха учења страног језика, у првој линији, усмерена на то да се 

ученици оспособе да прате одређену стручну литературу у циљу информисања, праћења иновација и достигнућа у области струке, усавршавања и напредовања. 

Стога је спектар текстова који се препоручују велики: шематски прикази, упутства о примени апарата, инструмената или пак материјала, хемикалија, рецепти, 

декларације, краћи стручни текстови чији је садржај релевантан за тематске садржаје стручних предмета, извештаји, каталози, програми сајамских активности и 

сл. Веома је битно у раду са таквим текстовима одредити добру дидактичку подршку. Добро осмишљени налози упућују на то да одређене текстове, у зависности 

од тежине и важности информација које они носе, треба разумети глобално, селективно или пак детаљно. Продуктивне вештине треба ограничити на строго 

функционалну примену реалну за захтеве струке. То подразумева писање кратких порука, мејлова у оквиру пословне комуникације (поруџбенице, рекламације, 

захтеви, молбе) и вођење усмене комуникације која омогућава споразумевање на основном нивоу било у директном контакту са саговорником или у телефонском 

разговору. 

Начин провере  остварености исхода 

Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По правилу, наставник је 

обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу на часу (делу часа). Поред писмених, у 

складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака (усмених, практичних - примерених могућностима ученика и 

њиховој оптерећености разним обавезама). 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Четврти  

Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама ("Сл. гласник СРС - Просветни гласник", бр. 

6/90 и "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно - образовним подручјима, 

допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени 

моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада. 

Задаци наставе физичког васпитања су: 

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

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

- подстицање 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.  

СТРУКТУРА ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА  

Садржаји програма усмерени су на:  

- развијање физичких способности  

- спортско-техничко образовање  

- везивање физичког васпитања са животом и радом.  

РАЗВИЈАЊЕ ФИЗИЧКИХ СПОСОБНОСТИ  

На свим часовима наставе физичког васпитања, предвиђа се:  

1) развијање основних елемената физичке кондиције карактеристичних за овај узраст и пол; као и других елемената моторне умешности, који служе као основа за 

повећавање радне способности, учвршћивање здравља и даље напредовање у спортско техничком образовању,  

2) превентивно компензацијски рад у смислу спречавања и отклањања телесних деформитета,  

3) оспособљавању ученика у самосталном неговању физичких способности, помагању раста, учвршћивању здравља, као и самоконтроли и провери својих 

физичких и радних способности.  

Програмски задаци се одређују индивидуално, према полу, узрасту и физичком развитку и физичким способностима сваког појединца на основу оријентационих 

вредности које су саставни део упутства за вредновање и оцењивање напретка ученика као и јединственој батерији тестова и методологије за њихову проверу и 

праћење.  
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СПОРТСКО ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ  

Спортско техничко образовање се реализује у IV разреду кроз програм по избору ученика.  

Садржај 

Опште поставке  

Циљ наставе програма по избору ученика - 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);  

Задаци наставе програма по избору ученика - изабрани спорт јесу:  

- 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.  

Ученици се на основу својих способности и интереса опредељују за један спорт у коме се обучавају, усавршавају и развијају своје стваралаштво током целе 

школске године. То могу да буду предложене спортске гране и други спортови за које ученици покажу интерес.  

Да би се избор остварио, свака школа је дужна да обезбеди просторне и друге услове за реализацију бар четири спорта.  

На почетку сваке школске године наставничко веће, на предлог стручног већа наставника физичког васпитања, утврђује спортове за који ученици те школе могу 

да се определе.  

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  

РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА И НАРОДНИ ПЛЕСОВИ  

Савладавање основних вежби: "докорак", мењајући корак галопом у свим правцима, полкин корак, далеко високи скок, "маказице".  

Систематска обрада естетског покрета тела у месту и у кретању без реквизита и са реквизитима, користећи при томе различиту динамику, ритам и темпо.  

Примена савладане технике естетског покрета и кретања у кратким саставима.  

Треба савладати најмање пет народних плесова.  

Припрема за такмичење и приредбе и учешће на њима.  

СПОРТСКА ИГРА (по избору)  

Понављање и учвршћивање раније обучаваних елемената игре.  

Даље проширивање и продубљавање техничко-тактичке припремљености ученика у складу са изборним програмом за дату игру.  

РУКОМЕТ  

Увежбавати основне техничке елементе који су предвиђени програмским садржајима за основну школу.  

Покривање и откривање играча, одузимање лопте, ометање противника. Општи принципи постављања играча у одбрани и нападу. Напад са једним и два играча и 

напад против зонске одбране. Зонска одбрана и напад "човек на човека". Уигравање кроз тренажни процес.  

Правила игре.  

Учествовање на разредним, школским и међушколским такмичењима.  

ФУДБАЛ  

Увежбавати основне техничке елементе који су предвиђени програмским садржајима за основну школу.  

Покривање и откривање играча, одузимање лопте и ометање противника. Општи принципи постављања играча у нападу и одбрани. Разне варијанте напада и 

одбране. Уигравање кроз тренажни процес.  

Правила малог фудбала.  
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Учествовање на разним школским и међушколским такмичењима.  

КОШАРКА  

Увежбавати основне техничке елементе који су предвиђени програмским садржајима за основну школу  

Техника кошарке. Шутирање на кош из места и кретања, шут са једном или обема рукама, са разних одстојања од коша. Постављање и кретање играча у нападу и 

одбрани. Одбрана "зоном" и "човек на човека". Напад против ових врста одбрана. Контранапад у разним варијантама и принцип блока.  

Правила игре и суђење.  

Учествовање на разредним и школским такмичењима.  

ОДБОЈКА  

Увежбавати основне техничке елементе који су предвиђени програмским садржајима за основну школу  

Техника одбојке. Игра са повученим и истуреним центром. Смечирање и његова блокада. Уигравање кроз тренажни процес.  

Правила игре и суђења.  

Учествовање на одељенским, разредним и међушколским такмичењима.  

ПЛИВАЊЕ  

Упознавање и примена основних сигурносних мера у пливању;  

Усвајање две технике пливања (по склоностима и избору ученика). Вежбање ради постизања бољих резултата. Скок на старту и окрети.  

Учествовање на одељенским, разредним и међушколским такмичењима.  

БОРИЛАЧКЕ ВЕШТИНЕ  

Избор борилачке вештине која се изучава на матичним факултетима спорта и физичког васпитања, и која је у програму Школских спортских такмичења. 

Наставник у складу са могућностима школе и интересовањима ученика предлаже наставни програм.  

КЛИЗАЊЕ И СКИЈАЊЕ  

Програмски задаци из клизања и скијања обухватају савладавање основне технике и упознавање са правилима такмичења. Наставник предлаже наставни програм, 

који се заснива на програму клизања и предмета скијање на матичним факултетима.  

Минимални образовни захтеви  

Ниво спортско-техничких достигнућа ученика у изборном спорту се проверава кроз разредна, школска и међушколска такмичења као и друга спортска такмичења. 

Пожељно је да сваки ученик учествује на најмање три спортска такмичења 

Начин остваривања програма 

Програм физичког васпитања је наставак програма физичког васпитања у основној школи, с тим што је усмерен на још интензивније остваривање индивидуалних 

и друштвених потреба у области физичке културе. Ради тога, овај програм заснован је на индивидуализацији процеса физичког васпитања:  

- обезбеђује повезивање знања са животом и праксом и каснијим опредељењима ученика;  

- заснован је на изборној настави за коју се ученици определе према свом афинитету и потребама;  

- обавезује школу на остваривање одређених задатака у овој области.  

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА  

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

Током реализације часова физичког васпитања давати информације о томе које вежбе позитивно утичу на статус њиховог организма, с обзиром на карактеристике 

њихове професије, а које негативно утичу на здравље;  

Ученици који похађају четворогодишње стручне школе далеко су више оптерећени у редовном образовању практичном и теоријском наставом од осталих 

ученика. Због тога је физичко васпитање, у овим школама, значајно за активан опоравак ученика, компензацију и релаксацију с обзиром на њихова честа статичка 

и једнострана оптерећења. Теоријска знања из области физичких активности су од великог значаја за укупним бављењем физичким вежбама.  
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Облици наставе  

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:  

теоријска настава;  

мерење и тестирање;  

практична настава.  

Подела одељења на групе  

Одељење се не дели приликом реализације;  

Настава се изводи фронтално и по групама, у зависности од карактера методске јединице која се реализује. Уколико је потребно, нарочито за вежбе из корективне 

гимнастике, приступ је индивидуалан.  

Место реализације наставе  

Теоријска настава се реализује у учионици или у сали, истовремено са практичном наставом;  

Практична настава реализује се на спортском вежбалишту (сала, спортски отворени терени, базен, клизалиште, скијалиште).  

Препоруке за реализацију наставе  

Настава се реализује у циклусима који трају приближно 10-12 часова (узастопних). Наставнику физичког васпитања је остављено да, зависно од потреба, 

прецизира трајање сваког циклуса, као и редослед њиховог садржаја.  

Садржај циклуса је:  

- за проверу нивоа знања на крају школске године - један;  

- за атлетику - један;  

- за гимнастику: вежбе на справама и тлу - један;  

- за спорт по избору ученика - два;  

- за повезивање физичког васпитања са животом и радом - један.  

Начин остваривања програма  

Садржаји програма усмерени су на: развијање физичких способности; спортско-техничко образовање; повезивање физичког васпитања са животом и радом.  

Годишњи план, програм и распоред кросева, такмичења, зимовања и других облика рада утврђује се на почетку школске године на наставничком већу,  на предлог 

стручног већа наставника физичког васпитања.  

Стручно веће наставника физичког васпитања, самостално, одређује редослед обраде појединих садржаја програма и циклуса.  

Часови у току недеље треба да буду распоређени у једнаким интервалима, не могу се одржавати као блок часови. Настава се не може одржавати истовремено са 

два одељења ни на спортском терену ни у фискултурној сали.  

У свим разредима настава физичког васпитања се реализује одвојено за ученике и одвојено за ученице, а само у школама које имају по два паралелна објекта за 

физичко васпитање дозвољена је истовремена реализација часа.  

Праћење, вредновање и оцењивање  

Праћење напретка ученика у физичком васпитању се обавља сукцесивно у току читаве школске године, на основу методологије праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичком васпитању - стандарди за оцењивање физичких способности ученика и постигнућа у спортским играма.  

Оквирни број часова по темама:  

Тестирање и провера савладаности стандарда из основне школе (6 часова).  

Теоријских часова (2 у првом и 2 у другом полугодишту).  

Атлетика (12 часова).  

Гимнастика: вежбе на справама и тлу (12) часова.  

Спортска игра: по избору школе (12 часова).  
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Физичка активност, односно спортска активност:у складу са могућностима школе а по избору ученика (10 часова).  

Пливање (10 часова).  

Провера знања и вештина (4 часа).  

ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ  

Из фонда радних дана и за извођење редовне наставе школа у току школске године организује:  

Два кроса: јесењи и пролећни.  

Стручно веће наставника физичког васпитања утврђује програм и садржај излета, и дужину стазе за кросеве, према узрасту ученика.  

Школа организује и спроводи спортска такмичења, као јединствени део процеса наставе физичког васпитања. Спортска такмичења организују се у оквиру радне 

суботе и у друго време које одреди школа. Међушколска спортска такмичења организују се у оквиру календара које одреди Савез за школски спорт и олимпијско 

васпитање Србије које је уједно и организатор ових такмичења.  

Начин провере  остварености исхода 

Праћење напретка ученика у физичком васпитању се обавља сукцесивно у току читаве школске године, на основу методологије праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичком васпитању - стандарди за оцењивање физичких способности ученика и постигнућа у спортским играма.  
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Наставни предмет: ХЕМИЈА  

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Четврти  

Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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. 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др. правилници, 6/2012 – др. правилници, 

5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018-др.правилници) 

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 и способност комуникација у хемији; 

- развију функционални систем хемијског знања као подршке за изучавање стручних предмета; 

- разумеју односа 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, систематичност, прецизност у раду и позитиван став према учењу; 

- развију свест о сопственом знању и потреби за перманентним хемијским образовањем; 

- унапреде сарадњу и тимски рад. 

Садржај 

УГЉЕНИ ХИДРАТИ 
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Номенклатура угљених хидрата; подела, распрострањеност у природи. Структура моносахарида (глицералдехид, рибоза маноза, галактоза, глукоза и фруктоза, 

ациклична и циклична). Физичка и хемијска својства моносахарида. Дисахариди, подела (малтоза, лактоза сахароза). Добијање сахарозе. Полисахариди (скроб и 

целулоза, структура, својства). Производња хартије, деривати целулозе. 

Демонстрациони огледи: 

Опште реакције на сахариде. Разликовање редукујућих од нередукујућих дисахарида. Хидролиза скроба и испитивање својстава хидролизата. 

ЛИПИДИ 

Подела липида. Масне киселине. Неутралне масти: добијање, физичка и хемијска својства. Сапуни и детергенти. Фосфоглицериди (лецитин; структура, својства). 

Стероиди (подела). Холестерол, калциферол. Жучне киселине. 

Демонстрациони огледи: 

Опште карактеристике липида: растворљивост, емулзификација, сапонификација. 

АЛКАЛОИДИ И АНТИБИОТИЦИ 

Алкалоиди (природни извори, подела). Физиолошко дејство, значај појединих алкалоида и њихова злоупотреба. Антибиотици (појам, подела). Механизам 

деловања антибиотика. Природни извори за изоловање антибиотика. 

ПРОТЕИНИ 

Аминокиселине (структура, подела, номенклатура, есенцијалне аминокиселине). Физичка својства аминокиселина Зависност структуре аминокиселина од пХ-

раствора, својства бочних низова. Реакције аминокиселина. Структура протеина. Својства пептидне везе. Олигопептиди и полипептиди. Веза између примарне и 

тродимензионалне структуре протеина. Подела протеина. Физичка и хемијска својства протеина. Ензими (подела, својства, механизам њиховог деловања). Утицај 

различитих фактора на активност ензима. Регулација активности ензима. Антитела. 

Демонстрациони огледи: 

Таложне реакције из раствора протеина: денатурацијом на екстремним вредностима пХ, топлотом, солима тешких метала, амонијум-сулфатом, органским 

супстанцама (метанол). Испитивање деловања амилазе. Фактори који утичу на деловање ензима: Ph, концентрација ензима и супстрата, активатори и инхибитори. 

ВИТАМИНИ И ХОРМОНИ 

Витамини (значај, структура, подела). Својства витамина растворних у мастима. Својства витамина растворних у води. Коензими. Веза између витамина и 

метаболизма. Хормони (значај, структура, подела). Стероидни хормони. 

НУКЛЕИНСКЕ КИСЕЛИНЕ 

Нуклеинске киселине и њихове основне структурне јединице. Номенклатура нуклеозида и нуклеотида. Структура и функција ДНК. Својства ДНК, двострука 

структура ДНК и комплементарност полинуклеотидних ланаца. Структура ДНК као молекулска основа за очување и преношење генетичких информација. 

Репликација ДНК. Структура и функција РНК. Синтеза РНК, транскрипција генетичке информације. Генетичка шифра. Биосинтеза протеина. 

ОСНОВИ МЕТАБОЛИЗМА 

Метаболички путеви и размена енергије у биосфери. Кружење угљеника, водоника, кисеоника и азота у природи. Енергетика биохемијских процеса. Варење и 

ресорпција протеина, масти и угљених хидрата. Кребсов циклус и оксидативна фосфорилација. Биосинтетички процеси и регулација метаболизма. Заједнички 

путеви метаболизма. 

БИОТЕХНОЛОГИЈА И ЊЕНЕ МОГУЋНОСТИ 

Традиционалне и савремене биотехнологије (значај и могућности). 

ХЕМИЈСКИ АСПЕКТИ ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Загађивање атмосфере. Извори загађивања. Главни загађивачи: оксиди сумпора, азота, угљоводоници, једињења олова (тетраетилолово), живе, цинка, кадмијума и 

бакра, потенцијално канцерогене супстанце. 

Загађивање воде. Извори загађивања. Главни загађивачи. Органски отпадни материјали, неоргански отпадни материјали и токсични отпадни материјали. 

Пречишћавање отпадних вода. 
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Начин остваривања програма 

Током реализације наставног програма хемије у пољопривредној школи неопходно је имати у виду високи дидактички потенцијал хемије као наставног предмета 

и когнитивне узрасне карактеристике ученика, те сходно томе активности ученика и наставника у наставном процесу ускладити са дефинисаним циљевима и 

задацима наставе. Посебну пажњу треба обратити на коришћење интерактивних метода наставе и учења због њихове високе образовне и мотивационе вредности у 

свим сегементима наставе. 

Садржаји програма хемије у у пољопривредној школама су организовани тако да се четвртом разреду  изучавају садржаји биохемија. 

Хемија као наставни предмет има висок дидактички потенцијал јер: 

- хемија омогућава ученицима потпуније и дубље разумевање појава и процеса који се изучавају у стручним предметима; 

- хемија омогућава и олакшава прелазак са конкретног на апстрактно мишљење; 

- хемија је наука са изузетном динамиком развоја, а хемијска струка једна је од струка будућности; 

- хемија је природна наука и у садејству са физиком и биологијом омогућава разумевање природе у јединству појава и процеса који се у њој збивају;  

- хемијски процеси у технолошкој производњи носе и озбиљне ризике за друштвене заједнице и одрживи развој друштва је могућ само  уз адекватно хемијско 

образовање. 

Динамика савременог развоја хемијских научних дисциплина резултује огромним повећањем корпуса хемијских знања. Ученици, као основне идеје хемије, треба 

да разумеју да су својства супстанци и могућности њихове примене непосредно условљене њиховом хемијском структуром, као и да су својства хемијског система 

условљена квалитативним саставом и квантитативним односом компоненти у њему. За разумевање ових идеја и концепата у настави хемије је потребно 

синхронизовано представљање хемијских знања на макро, микро и симболичком нивоу репрезентације. Когнитивне карактеристике ученика омогућавају већу 

заступљеност микроскопског и симболичког нивоа репрезентације, као и интеграцију и симултану примену сва три нивоа. 

Међутим, у настави хемије увек треба поћи од тога да је хемијски експеримент, као примарни извор знања и као основни метод сазнавања у хемији, кључни  

механизам за корелацију међу свим нивоима репрезентације знања. При томе посебну пажњу треба посветити прецизности примене хемијског језика (на пример, 

изводи се хемијска реакција, а пише се хемијска једначина). Симултана примена различитих нивоа репрезентације знања у хемији може да изазове когнитивно 

преоптерећење услед дељења пажње. У таквим случајевима треба сегментисати садржаје (делити их у мање целине). 

Основне хемијске концепте (корпускуларни концепт, концепт одржања материје, концепт равнотеже) треба засновати на брижљиво одабраним садржајима са 

високом информативном вредношћу за ученике, при чему наставне ситуације треба дизајнирати тако да мотивишу ученике за њихово изучавање. Посебно је 

важно да ученици разумеју развојност концепата и теорија у хемији, (на пример, развојност корпускуларног концепта кроз развојност теорија о структури атома и 

развојност теорија хемијске везе). За разумевање хемијских концепата од највећег је значаја хемијска научна писменост која у овом узрасту подразумева 

познавање хемијске научне терминологије, номенклатуре и симболике на нивоу основне научне комуникације. У области неорганске и органске хемије, због 

многобројности изучаваних објеката (хемијских елемената и њихових једињења), важно је бавити се проблематиком класификација, класификационих система и 

хијерархијских односа у њима, а посебну пажњу треба посветити биоелементима и биолошки важним органским једињењима. Посебно је важно инсистирати на 

систематском организовању знања применом концептних мапа, као и радити на развоју функционалних, дескриптивних и концептуалних критеријума 

класификација. Потребно је истаћи да је Периодни систем елемената најсавршенији класификациони систем у природним наукама и оспособити ученике да га 

користе за дедукцију својстава хемијских елемената и њихових једињења. 

Настава хемије треба да омогући ученицима и стицање техничко-технолошких знања која ће користити при изучавању стручних предмета. С обзиром да ученици 

средњошколског узраста разумеју узрочно-последичне везе у изучавању оваквих садржаја треба инсистирати на корисности и ризицима од хемијске производње и 

употребе одређених супстанци. При томе посебно треба истицати убрзани техничко-технолошки развој и неопходност перманентног образовања у овој области. 

Садржаје о хемијским аспектима заштите животне средине радити у корелацији са наставом биологије, превасходно екологије и стручним предметима, а посебну 

пажње посветити одлагању, чувању и уништавању хемијских загађивача у пољопривредној производњи. 

Настава хемије треба да оспособи ученике за самостално коришћење савремених информационих технологија у учењу хемије, претраживању хемијских 
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информација и савременој комуникацији у хемији. Лабораторијске вежбе треба да оспособе ученика за самосталан рад у струци као и сналажење у сличним 

ситуацијама. 

Настава хемије треба да допринесе даљем развоју комуникацијских способности. За развој комуникацијских способности посебно је погодна метода ученичких 

пројеката. Овакви пројекти треба да буду у функцији развоја функционалности система хемијског знања, те је пожељно и да тематски буду у вези са проблемима 

струке. Израда самосталних или групних ученичких пројеката у хемији мотивише ученике да претражују изворе хемијских информација, изнесу сопствене идеје у 

форми хипотеза, да их образложе, планирају истраживање, спроведу га, елаборирају, критички процењују добијене резултате и преузимају одговорност. 

Ученичка постигнућа треба континуирано пратити као усмену и писану евалуацију, а посебну пажњу треба посветити евалуацији процедуралних знања и 

њиховом уделу у укупној оцени ученика. 

Редослед наставних тема је обавезујући, а предлаже се следећи број часова, потребних за њихову реализацију, као оријентациони: 

У првом разреду: 

Врсте супстанци (2), Структура атома (10), Хемијске везе (11), Хемијске реакције (12), Дисперзни системи (9), Киселине, базе и соли (9), Оксидоредукционе 

реакције (7). 

Садржаји програма вежби за први разред: Фактори који утичу на брзину хемијске реакције и хемијску равнотежу(3), Дисперзни системи (3), Киселине, базе и соли 

(3) и оксидоредукционе реакције (1). 

Садржаји програма вежби за први разред: Фактори који утичу на брзину хемијске реакције и хемијску равнотежу(3), Дисперзни системи (2), Киселине, базе и соли 

(2) и оксидоредукционе реакције (1). 

У другом разреду: 

Периодни систем елемената (2), Водоник (3), Елементи 1. групе периодног система елемената (6), Елементи 2. групе периодног система елемената (6), Елементи 

13. групе периодног система елемената (4), Елементи 14. групе периодног система (6), Елементи 15. групе периодног система елемената (8). Елементи 16. групе 

периодног система елемената (7), Елементи 17. групе периодног система елемената (6), Елементи 18. групе периодног система елемената (1), Прелазни метали 

(16), Лантаниди и актиниди (1), Хемијски аспекти загађивања животне средине (4). 

У трећем разреду: 

Увод у органску хемију (5); Алкани и циклоалкани (5); Алкени и диени (6); Алкини (3); Ароматични угљоводоници (6); Халогени деривати угљоводоника (4); 

Алкохоли и феноли (8); Етри (2); Алдехиди и кетони (8); Карбоксилне киселине и њихови деривати (8); Органска једињења са азотом (6); Органска једињења са 

сумпором (2); Хетероциклична једињења (5); Методе карактеризације органских једињења (2); 

У четвртом разреду: 

Угљени хидрати (10); Липиди (5); Алкалоиди и антибиотици (3); Протеини (12); Витамини и хормони (3); Нуклеинске киселине (10); Основи метаболизма (14); 

Биотехнологија и њене могућности (2); Хемијски аспекти загађивања животне средине (5). 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ФИЛОЗОФИЈА  

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Четврти  

Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама ("Сл. гласник СРС - Просветни гласник", бр. 

6/90 и "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ наставе овог предмета је да код ученика развије свест о потреби да активно обликују свој и одговорно учествују у јавном животу хумано и демократски 

оријентисаног друштва, оспособљавајући их да независно критички мисле и просуђују, формирају сопствени поглед на свет који је осетљив на културни контекст, 

и да се у својим делима и поступцима руководе вредностима истине, добра, правде и лепоте чији смисао и значај откривају у процесу овладавања знањима и 

вештинама својственим филозофски култивисаној мисли. 

Задаци наставе филозофије су да ученици: 

- познају методолошку структуру научног и филозофског истраживања и оспособе се за примену критичко-рационалних метода у решавању практичних и 

теоријских проблема;  

- доведу у везу властита мисаона искуства са карактеристичним филозофским проблемима и упознајући различита филозофска становишта стекну свест о 

сложености и креативној компоненти интелектуалног напора да се проникне у структуру стварности;  

- разумеју значај историјског контекста и развојне димензије у настанку филозофских схватања, као и узајамно преплитање културних и интелектуалних 

традиција у настанку научних теорија и духовних творевина западне културе;  

- овладају различитим мисаоним стратегијама и унапреде самостално и критичко суђење кроз анализу и интерпретацију филозофских текстова и реконструкцију 

филозофских аргумената;  

- овладају анализом комплексних питања и идеја зарад формирања властитог погледа на проблеме савременог света;  

- разликују сазнајне од вредносних судова и артикулишу властити вредносни систем у суочавању са етичким дилемама и изазовима друштва у коме живе;  

- развију осетљивост за социјални и културни контекст, идентитет и разлике, овладају вештинама успешне комуникације, тимског рада и практикују технике за 

конструктивно решавање конфликата у свакодневном животу;  

- преузимају одговорност за сопствене поступке, однос према природном и друштвеном окружењу, и да са успехом учествују у јавном животу друштва;  

- унапреде способности за разложно (писмено и усмено) излагање мисаоних садржаја и учешће у расправи на начин који доприноси развијању атмосфере 

отворености и узајамног уважавања;  

- усвоје и практикују интелектуалне врлине, ставове и вредности: интелектуалну отвореност и радозналост, истинољубивост, уважавање сведочанства и 

аргумента, спремност на аутокритику, толеранцију према разликама у мишљењу и непристрасност у процени властитих и туђих становишта, поступака и 

постигнућа;  

- усвоје целовит приступ образовању који се темељи на међузависности и трансферу знања из различитих области, усаврше методе и технике за поспешивање 

властитог учења, развијају интересовање за (теоријска) знања, умећа и вештине потребне за даље образовање, индивидуални и професионални развој, и припреме 

се да у процесу доживотног учења адекватно одговоре на неизвесности и промене у каријери и социјалном статусу. 
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Садржај 

1. Одређење филозофије  

- Име и појам филозофије; побуде за филозофско истраживање  

- Основна филозофска питања и дисциплине (метафизика, гносеологија, етика)  

- Однос филозофије и мита (религије, науке и уметности)  

2. Античка филозофија  

- Приказ проблема античке филозофије  

- Питање прапочетка  

- Проблем бића, мноштва и кретања  

- Значај супротности за тумачење природе  

- Проблем истине и привида  

- Дијалектика и реторика  

- Метафизичко одређење стварности  

- Врлина и добро  

- Питање индивидуалне среће  

3. Средњовековна филозофија  

- Приказ проблема средњовековне филозофије  

- Однос вере и разума  

- Улога филозофије у формирању хришћанског учења  

- Проблем универзалија  

4. Филозофија новог доба  

- Приказ проблема нововековне филозофије  

- Проблем методе (Ново схватање науке)  

- Проблем супстанције  

- Проблем сазнања  

- Начела разума у праву и политици  

- Проблем субјекта: од трансценденталног ка апсолутном субјекту  

- Проблем умне синтезе стварности; природа као систем ума  

- Дијалектика  

- Ум и слобода  

5. Савремена филозофија  

- Приказ проблема савремене филозофије  

- Однос према наслеђу европске рационалности  

- Место логичке и језичке анализе у савременој филозофији  

- Проблем егзистенције  

- Специфичност филозофских метода: херменеутика и феноменологија  

- Однос филозофских и научних метода 
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Начин остваривања програма 

Развијање (повезаности) знања, вештина, ставова и вредности код ученика погодује тематско и проблемско конципирање наставних садржаја које успоставља 

смисаоне везе између појмова, чињеница, процедура, као и сродних садржаја из различитих предмета, и циља на њихову примену у новим образовним 

контекстима. Настава филозофије има задатак да допринесе развоју општих кључних способности (посебно у области тзв. критичког  мишљења), али и да, 

повратно, посредством оних које су стечене у другим областима (а то су пре свега језичка, читалачка, научна, уметничка писменост) унапреди општу 

перформансу ученика, подигне ниво њихове интелектуалне и духовне радозналости, оспособи их да феномене анализирају из перспективе различитих научних и 

уметничких дисциплина и да знања и ставова синтетизују у кохерентан поглед на свет.  

Садржаји у оквиру наставних тема нису детаљно разрађени како би се наставницима оставила слобода да их конципирају на различите начине, при том 

консултујући и друге уџбенике и приручнике, као и материјал који је доступан преко интернета.  

Срж наставе филозофије у четвртом разреду треба да чини обезбеђивање креативног, индивидуалног и флексибилног приступа проблемима филозофије у живој 

размени између наставника и ученика. Увођење у филозофију преко историје филозофије не може тећи линеарно и једнозначно, јер би робовало хронологији на 

уштрб тражења смисаоних веза у излагању и разумевању филозофске проблематике. Отуда су садржаји предвиђени програмом груписани у теме које одговарају 

проблемским целинама како би се концентрисано и свестрано истраживали.  

Потребно је предвидети сразмерно већи број часова за савлађивање карактеристичних проблема античке филозофије, када се заправо одвија и постепено увођење 

ученика у филозофска питања, терминологију и начин мишљења. Однос филозофије према религији, науци и уметности умесније је обрађивати у конкретном 

епохалном контексту средњовековне односно нововековне филозофије, а не у уводним партијама.  

Рачунајући са готово извесним тешкоћама које ученици могу имати у разумевању езотеричне проблематике и језика појединих праваца у савременој филозофији, 

препоручује се да њихово упознавање буде ствар избора и договора ученика и наставника, а да се као обавезни обраде само они концептуални склопови који су на 

дужи рок и карактеристично одредили мисаони оквир у коме филозофија кореспондира са изазовима наше епохе: 1) логички позитивизам и аналитичка 

филозофија преко релевантних представника, 2) волунтаризам (Ниче и Шопенхауер), 3) линија: феноменологија (Хусерл) - филозофија егзистенције (Кјеркегор, 

Јасперс, Хајдегер, Сартр) - филозофска херменеутика.  

Растерећење програма од сувишне фактографије треба да се огледа и у селекцији садржаја које нуде уџбеници и оспособљавању ученика да их читају пратећи 

проблемске везе. Овде су наставници позвани да користе текст - анализу и различите активне, партиципативне и кооперативне методе обучавања у вештини 

артикулисања филозофских проблема и начина њиховог решавања.  

Наиме, остварењу циља и задатака образовања у филозофији може водити само настава у којој је нагласак на проблемском приступу, самосталним и тимским 

истраживачким задацима који оспособљавају ученике за изградњу властитих стратегија учења и критичко коришћење различитих извора и средстава 

информисања, у којој се лако и често покреће разговор или расправа, размењују увиди и интегришу свакодневна искуства, ученици подстичу да користе знања 

стечена и ван школе, уважавају индивидуалне разлике у начину учења и брзини напредовања, избором тема прате и развијају њихова интересовања и пружа помоћ 

у професионалној оријентацији.  

Оцењују се нивои постигнућа у свим знањима, умењима, способностима и вештинама наведеним у циљевима и задацима изучавања предмета, разноврсним 

методама и инструментима, током свих часова, а не само оних намењених утврђивању или систематизацији, како би оцена уистину имала информативну, 

мотивациону и оријентациону улогу када је у питању напредовање ученика.  

Вреднују се целовити писмени и усмени одговори на постављена питања, али и активност коју ученици испољавају на часу, пре свега спремност на сарадњу и 

интелектуалну размену у дискусији са другима, кућна припрема за најављену тему часа (нпр. упознавање са текстуалним материјалом, обрада понуђених 

асимилационих табела, састављање листе кључних појмова и сл.), допринос властитом усавршавању кроз додатно читање препоручене литературе, лично 

истраживање и прикупљање релевантног материјала, самостална или тимска припрема и презентовање пројектних задатака. Оцени доприносе и испољена 

спремност да се савладају кључни задаци предмета, исказано интелектуално интересовање за проблеме филозофије (логике), као и способност да се знања, 

вештине и ставови усвајају и развијају у интеграцији са њиховим овладавањем у другим наставним предметима. Поред редовне усмене размене, препоручује се 
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укључивање писаних радова/есеја и тестова у систематизације градива са циљем да сви ученици (под једнаким околностима и у истом тренутку) демонстрирају 

познавање заокружених тематских целина, ниво способности да примене метазнања и научене технике филозофске/логичке анализе, евалуирају понуђени 

материјал, артикулишу одређену филозофску (или личну) позицију и самостално се (ефективно) изразе.  

Више нивое постигнућа (прикупљање и обраду материјала, креативну презентацију и флуентно излагање) ученици показују у пројектним радовима које као 

појединци или у тиму припремају на изабрану тему.  

Покретање расправа (или учешће у њима) важан је део усавршавања логичких способности и развијања (артикулације и одбране) личних или колективних 

вредносних ставова, али и учења како да се толеришу туђи. Иако те компетенције нису циљно и систематски развијане током школовања, њихово укључивање у 

постигнућа која треба оцењивати свакако ће фокусирати пажњу наставника и ученика на овај кључни сегмент у трансферу филозофских знања на ваннаставне 

контексте. Сходно томе, треба подстицати учениково суделовање у пригодним дискусијама, дебатама, разјашњењима, анализама текстуалних предложака, 

логичким обрадама кључних појмова и концепата, формулацији питања и проблема као задатака часа, или различитим формама презентације. 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: УСТАВ И ПРАВА  ГРАЂАНА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Четврти  

Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама ("Сл. гласник СРС - Просветни гласник", бр. 

6/90 и "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

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 релевантних за 

живот у демократском друштву;  

- унапреде способност исказивања сопственог става уз коришћење аргумената.  

Садржај 

1. УСТАВ И ПРАВНА ДРЖАВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ  

- Обележја Устава Републике Србије од 2006.  

- Принцип уставности и законитости  

- Уставни суд  

- Судови у Републици Србији  

2. ДЕМОКРАТИЈА И МЕХАНИЗМИ ВЛАСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ  

- Сувереност народа и сувереност грађана  

- Облици непосредне демократије  

- Вишестраначки систем  

- Избори  
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- Највиши органи државне власти у Републици Србији (Народна скупштина, Влада, председник Републике)  

3. ГРАЂАНИН И ЊЕГОВА ПРАВА И СЛОБОДЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ  

- Лична права  

- Политичка права  

- Економска и социјална права  

- Права припадника националних мањина  

- Заштита уставом гарантованих права и слобода  

4. ДРЖАВНО УРЕЂЕЊЕ И ТЕРИТОРИЈАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  

- Уставна историја Србије  

- Територијална аутономија у Републици Србији  

- Локална самоуправа у Републици Србији  

Начин остваривања програма 

Полазиште у изради концепције садржаја наставног предмета Устав и права грађана заснива се на потреби да ученици схвате значај уставности као историјског, 

цивилизацијског достигнућа у процесу демократизације власти и ограничавања бирократске и апсолутистичке тенденције у развоју државе и у оквиру тога, да 

упознају уставно уређење Републике Србије.  

У реализацији садржаја програма треба настојати да се код ученика развија критички однос према постојећем и способност препознавања правних 

цивилизацијских вредности, као и спремност за активно учествовање у политичком животу земље у којој живи.  

Неопходно је успоставити добру корелацију са наставом историје, социологије и другим друштвеним наукама ради свестранијег сагледавања проблема и 

настојања да се непотребно не понавља, али и да стицање потребних појмова буде што потпуније са аспекта социолошког, онтолошког, гносеолошког уз 

коришћење свих могућности сазнања материјалне истине.  

При излагању садржаја сваког поглавља треба поћи од теоријских анализа основних појмова, постојећих решења у пракси напредних демократских земаља 

садашњег стања и краћег историјског развоја у Републици Србији.  

Изучавање устава и правне државе у Републици Србији подразумева да ученици упознају настанак и значења уставности у напредним демократским земљама у 

свету, остваривање принципа уставности и законитости. Посебну пажњу треба посветити уставном судству у Републици Србији, судовима и јавном тужилаштву.  

У оквиру друге тематске целине уводно излагање треба посветити утврђивању и сагледавању појма суверености народа и, у том контексту, месту, улози и праву 

грађана да учествују у остваривању народног суверенитета. Анализа облика непосредне демократије и избора (изборног механизма) управо треба да укажу на 

улогу грађана и начине остваривања народног суверенитета. Посебну пажњу треба посветити стварном демократском значењу вишестраначког система. На крају 

би требало објаснити положај и улогу највиших органа државне власти у Републици Србији (Народна скупштина, Влада, председник Републике).  

Поред упознавања ученика са свим политичким, личним, економским и другим слободама и правима треба посебно објаснити начин на који се грађанин штити од 

власти и коме се при том обратити. При обради ових садржаја обавезно навести и неколико конкретних примера из праксе. Упоредном анализом међународних 

конвенција и декларација и позитивно-правно признатих слобода и права грађана одређене државе ученици могу и да самостално закључују о степену заштите 

људских слобода и права грађана одређене државе и других лица (странци, лица без држављанства, апатриди). Скренути пажњу и на мере које се предузимају 

према државама које не поштују људска права и слободе.  

У изучавању традиције уставности у Републици Србији треба указати на карактеристична обележја развоја уставности у српској држави, доношење првих устава у 

Србији и њихов значај, као и на садашње стање. Упоредити са неким земљама света, посебно Европе. Треба објаснити основна обележја територијалне аутономије 

уопште и у Републици Србији. Најзад, треба посветити одређену пажњу појму локалне самоуправе и локалној самоуправи у Републици Србији.  

С обзиром на природу овог предмета, садржај програма, циљ и задатке, рад наставника не сме да се своди на предавања "ex цатедра" већ наставу треба поставити 

проблемски, уз максимално активирање ученика, вођењем дијалога, постављањем питања, тражењем компарација коришћењем текстова из докумената, 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 1147 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

навођењем примера из живота. У настави се морају користити, поред текстова из докумената (уставне одредбе, поједине одредбе из конвенција и декларација), 

шеме, графикони, слајдови и одговарајући филмови. Потребно је избећи идеолошку индоктринацију ученика, не глорификовати нека постојећа решења, већ 

развијати критички и креативан однос ученика уз прихватање оних вредности које представљају врхунску цивилизацијску тековину. 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Б. Изборни предмети ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ (Четврти разред) 

Наставни предмет: ВЕРСКА НАСТАВА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Четврти 

Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32     

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње школе  ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 6/2003, 23/2004, 9/2005 и 11/2016) 

ЦИЉЕВИ верске наставе, као изборног предмета, у оквиру средњошколског образовања и васпитања јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство 

традиционалних цркава и верских заједница које живе и делају на нашем животном простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот и 

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. Притом упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене, историјски дате цркве или верске заједнице треба да се 

остварује у отвореном и толерантном дијалогу, уз уважавање других религијских искустава и философских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних 

искустава и достигнућа човечанства. 

ЗАДАЦИ верске наставе су 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; 

- буди потреба и 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; 

- развија и негује 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 своје властите личности и ка 

остваривању сусрета са светом, са природом и, пре и после свега, са Богом; 

- изграђује способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског стваралаштва у науци и другим 

областима; 

- изграђује свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и 

природи. 

ЦИЉ наставе православног катихизиса (веронауке) у средњем образовању и васпитању јесте да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући 

две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки (будући) живот (димензију идеалног). То значи да ученици систематски 

упознају православну веру у њеној доктинарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се излагање хришћанског виђења живота и 

постојања света обавља у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којима се настоји показати да хришћанско виђење 

(литургијско, као и подвижничко искуство Православне Цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и верско 

образовање. Све ово спроводи се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и на делатном плану, уз настојање да се доктринарне поставке спроведу 

у свим сегментима живота (однос са Богом, са светом, са другим људима и са собом). 
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ЗАДАЦИ у настави православног катихизиса (веронауке) су да код ученика: 

- развије отвореност и однос према Богу као Другој и другачијој Личности у односу на нас, као и отвореност и однос према другом човеку као икони Божјој, 

личности, такође, другачијој у односу на нас, те да се између ове две релације оствари узајамно зависна веза (свест о заједници); 

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

односу са природом која нас окружује и друго, као и за одговарање на питања у светлу православне хришћанске вере и искуства Цркве; 

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

областима стваралаштва (при чему се остварује комплементарност са другим наукама); 

- помогне у одговорном обликовању заједничког живота са другим, у изналажењу равнотеже између властите личности и заједнице, у остварењу сусрета са светом 

(са људима различитих култура, религија и погледа на свет, са друштвом, са природом) и са Богом; најзад, 

- изгради уверење да је свет и све што је у њему, створен за вечност, да су сви створени да буду причасници вечног живота, те да се из те перспективе код ученика 

развије способност разумевања, преиспитивања и вредновања сопственог односа према другом човеку као непоновљивом бићу и према творевини Божјој и 

изгради спремност на покајање. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

1. 

И - УВОД  

1. Понављање кључних 

појмова обрађених у трећем 

разреду средње школе  
2 

• Специфичности наставе Православног 

катихизиса у средњој школи и 

гимназијама; 

• Рекапитулација обрађених садржаја о 

личности Господа Исуса Христа.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• 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.  

2. 

II - ЗА ЖИВОТ СВЕТА  

2. "Благословено Царство 

Оца и Сина и Светога 

Духа..." 

3. "Заблагодаримо 

Господу..." - узајамно 

даривање 

4. "Због свега и за све..." 

5. Трпеза Господња - 

конкретност заједничарења 

6. "У миру изиђимо..."  

5 

• Садржај и структура свете Литургије; 

• "Благословено Царство Оца и Сина и 

Светога Духа..."; 

• "Заблагодаримо Господу..." - узајамно 

даривање; 

• "Због свега и за све..."; 

• Трпеза Господња - конкретност 

заједничарења; 

• "У миру изиђимо...".  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да препознаје елементе 

свете Литургије; 

• моћи да препозна да је благодатно 

искуство Литургије предокушај 

Царства Божјег; 

• моћи да назре космолошки и 

есхатолошки карактер Литургије; 

• моћи да тумачи литургијску 

молитву после светог Причешћа; 

• моћи да схвати да се Причешћем 

задобија отпуштење грехова, љубав 

нелицемерна, смелост према Богу, 

усвојење Царства Божјег. 

• бити свестан да се његов живот у 
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Цркви не ограничава на време 

служења свете Литургије.  

3. 

III - ИСТОРИЈА И 

ЕСХАТОЛОГИЈА У 

ЦРКВИ  

7. Хришћанско схватање 

историје 

8. Црква у прогону и 

слобода хришћана  

9. Појава и развој монаштва 

10. Јединство Цркве и 

сабори 

11. Мисија светих Кирила и 

Методија 

12. Светосавље - пут који 

води у Живот 

13. Косовски завет - 

есхатолошко опредељење 

народа 

14. Светитељи нашег рода - 

благо целог света 

15. Исихазам 

16. Есхатон као узрок 

постојања Цркве и историје 

(систематизација теме)  

10 

• Хришћанско схватање историје; 

• Црква у прогону и слобода хришћана; 

• Појава и развој монаштва; 

• Јединство Цркве и сабори; 

• Мисија светих Кирила и Методија; 

• Светосавље - пут који води у Живот; 

• Косовски завет - есхатолошко 

опредељење народа; 

• Светитељи нашег рода - благо целог 

света; 

• Исихазам.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да схвати да историја има 

есхатолошко усмерење; 

• моћи да схвати разлог за гоњење 

хришћана у римском царству; 

• моћи да схвати да нема суштинске 

разлике између светосавског и 

хришћанског етоса; 

• моћи да наброји неке српске 

светитеље и да објасне како су они 

служили Богу и ближњима; 

• моћи да доведе у везу виђење 

таворске светлост са исихастичком 

праксом; 

• бити свестан могућности 

мистичког опита заједнице са 

Богом.  

4. 

IV - ХРИШЋАНСТВО У 

САВРЕМЕНОМ СВЕТУ  

17. Егоизам 

18. Проблеми биоетике 

19. Хришћански поглед на 

болести 

20. Питања личног, 

породичног и друштвеног 

морала  

21. Хришћанство и изазови 

потрошачког друштва  

7 

• Егоизам; 

• Проблеми биоетике; 

• Хришћански поглед на болести; 

• Питања личног, породичног и друштвеног 

морала; 

• Хришћанство и изазови потрошачког 

друштва; 

• Деликвенција и вршњачко насиље;  

• Проблем теодицеје.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• постати свестан да је егоизам 

суштински проблем човековог 

друштва, јер разара заједницу; 

• моћи да критички вреднује 

проблеме савремене цивилизације 

у светлу искуства Цркве 

(савремено схватање слободе, 

љубави, другог човека); 

• моћи да промишља о разлозима 

постојања болести и како се носити 

са њима са православног 

становишта; 
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Корелација с другим предметима / модулима: Српски језик и књижевност,  Философија , Социологија , Екологија , Биологија , Грађанско васпитање,  Историја,  

Ликовна култура,  Музичка култура 

 

 

22. Деликвенција и 

вршњачко насиље  

23. Проблем теодицеје  

• моћи да схвати да су болести 

зависности последица 

неиспуњености смислом и правим 

животним садржајима;  

• бити свестан да личност ниједног 

човека не сме да буде сведена на 

предмет, ствар или број;  

• бити свестан значаја 

јединствености, вредности и 

непоновљивости сопоствене 

личности и личности других људи;  

• бити свестан да је 

деперсонализација исто што и 

десакрализација човека;  

• моћи да увиди да је лек против 

опредмећења човека - искуство 

Цркве и да личност не постоји без 

заједнице слободе и љубави;  

• да схвати да је насиље немогуће 

ако је други за мене личност.  

5. 

V - ТАЧНО ИЗЛОЖЕЊЕ 

ПРАВОСЛАВНЕ ВЕРЕ  

24. Тачно изложење 

православне вере  

1 

• Тачно изложење православне вере светог 

Јована Дамаскина.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса.  

* Укупан број часова Остали број часова предвиђен је за друге типове часа. 
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Наставни предмет: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Четврти 

Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама ("Сл. гласник СРС - Просветни гласник", бр. 

6/90 и "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ предмета је да се кроз стицање знања, овладавање вештинама, формирање ставова и система вредности допринесе оспособљавању ученика за компетентан, 

одговоран и ангажован живот у хуманом и демократски уређеном друштву утемељеном на основним људским вредностима, поштовању људских и грађанских 

права, у коме се уважава различитост, остварује солидарност и брига за друге. 

Задаци наставе грађанског васпитања су да ученици: 

- стекну знања о функционисању демократски уређеног друштва, улози грађанина, документима и институцијама које доприносе владавини права;  

- усвоје вредности на којима се заснивају људска права и демократско друштво;  

- развију спремност да делују у духу поштовања демократских вредности;  

- јачају осећање самопоштовања, личног и групног идентитета;  

- разумеју сложеност живота у мултикултуралној заједници и потребу узајамног уважавања и поштовања различитости;  

- јачају осетљивост на појаве нетолеранције, дискриминације, стереотипа и предрасуда;  

- разумеју значај сарадње и заједништва за добробит појединца и друштва, и овладају вештинама рада у групи и групног одлучивања;  

- узму учешће у животу заједнице, покрећу акције и преузимају одговорност за личне одлуке;  

- овладају вештинама успешне комуникације и примењују их у свакодневном животу;  

- разумеју природу и узроке сукоба, упознају технике конструктивног решавања сукоба и примењују их у свакодневном животу;  

- унапреде способности за прикупљање, анализу, организацију, критичку процену, примену и преношење информација из различитих извора релевантних за 

живот у демократском друштву;  

- унапреде способност исказивања сопственог става уз коришћење аргумената;  

- унапреде способности планирања личног и професионалног развоја. 

Садржај 

Увод: Упознавање ученика са програмом и начином рада  

I. Тема: Права и слободе - право на слободан приступ информацијама и социјално економска права.  

II. Тема: Свет информација  

- упознавање са изворима информација  

- појам јавне информације, приступ информацијама - основна правила и ограничења  

- заштита права на информисање - улога повереника  
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- процедура подношења захтева за приступ информацијама  

- медији као извор информација - питање веродостојности  

- разумевање и тумачење медијских порука  

- механизми медијске манипулације  

- утицај тачке гледишта на објективност информација  

- селекција информација:објективност као одговорност  

- улога медија у савременом друштву  

III. Тема: Свет професионалног образовања и рада  

- планирање каријере и улазак у свет рада  

- самопроцена и вештина представљања личних карактеристика од значаја за даље професионално образовање и рад  

- разговор са послодавцем  

- тражење информација значајних за професионално образовање и тражење посла.  

Завршни час: Шта носим са собом. Разговор о искуствима и евалуација наставе целог предмета, ученици процењују која до сада стечена знања и вештине сматрају 

корисним и употребљивим ван учионице. 

Начин остваривања програма 

Програм грађанског васпитања је тако конципиран да су његов циљ и задаци широко постављени у сфери когнитивног (знање, разумевање, опште когнитивне 

вештине и способности), психо-социјалног (ставови, вредности, социјалне вештине и способности) и конативног (активно и одговорно делање) развоја ученика. 

То је могуће остварити ако се садржај програма третира на интегрисан начин, сталним међусобним повезивањем, умрежавањем појмова и појава. Формирање 

ставова и вредности, као и овладавање вештинама, захтева дужи временски период, више прилика за активности ученика које воде разумевању сложених 

феномена и практиковању наученог, а резултат је кумулативног дејства свих активности које се дешавају на часовима грађанског васпитања.  

Уз садржај програма није наведен препоручени број часова по темама и наставници имају слободу у планирању којим редоследом ће поједине садржаје 

обрађивати, на који начин ће то радити, којом динамиком, али увек настојећи да их међусобно повезују и да то води ка остварењу дефинисаних задатака предмета.  

Оствареност задатака у великој мери зависи од начина на који се садржај обрађује и зато је важно посветити пажњу одабиру одговарајућих метода и техника рада 

са ученицима. Дискусије, дебате, пројекти, есеји, реаговање на одређене теме, радионице, демонстрације, симулације, играње улога, вртлог идеја, припрема 

речника, анализа медијских информација, истраживање и анализа добијених резултата, студије случаја, промоције, организовање кампање, покретање акција су 

само неке од активности које су погодне у реализацији овог програма. При примени сложенијих активности (по организацији или трајању) постигнути резултати 

нису најважнији, односно прати се и вреднује како је текла организација, сарадња ученика, поштовање процедура, уочавање тешкоћа, идентификација могућих 

помагача, овладавање вештином представљања постигнутог, размена искуства између група и друго. На тај начин нема неуспешних и свака активност доприноси 

остварењу задатака.  

Посебну пажњу у предмету грађанско васпитање имају продукти ученичких активности који могу бити различите врсте као што су постери, аудио-визуелни 

записи, презентације, прикази резултата истраживања и друго. Они се могу користи при интеграцији или рекапитулацији пређених садржаја, процени 

напредовања ученика као и самопроцени наставника колико успешно ради. Продукти се могу користити и ван групе, на пример на изложби у холу школе, у 

школским новинама, сајту школе, у раду ученичког парламента, у локалној заједници или локалним медијима.  

Како реализација програма треба да се одвија у складу са принципима активне, проблемске и истраживачке наставе са сталним рефлексијама на одговарајуће 

појаве из друштвеног контекста прошлости и још више садашњости посебан захтев за наставнике представља потреба за припремом стално нових, актуелних 

материјала који најбоље одговарају садржају, циљевима и задацима предмета. Они се могу наћи у различитим изворима информација, с тим да треба оспособити и 

охрабривати ученике да и сами проналазе материјале који су погодни за обраду на часовима. Одговарајући филмови (изабрани делови) посебно су погодни за 

предмет грађанско васпитање јер подстицајно делују на ученике да искажу мисли, осећања и ставове. Интернет и различите социјалне мреже такође треба 
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укључити у наставу грађанског васпитања јер су то облици комуникације који су блиски младима и на којима се могу препознати и анализирати многи проблеми 

живота у савременом свету.  

Због специфичног статуса предмета, односно могућности да га ученици нису континуирано похађали, или га уопште нису похађали у претходним разредима, за 

очекивати је да у свакој групи постоје ученици са различитим искуством у области грађанског васпитања. Уводни часови су прилика да се направи размена и 

сагледају знања, ставови, вредности и вештине које поседују ученици у вези са садржајем који ће бити обрађиван. То је полазна основа за планирање реализације 

наставе за сваку конкретну групу. Овај проблем не би требало третирати као препреку за реализацију програма јер наставници могу идентификовати ученике у 

групи који се издвајају својим компетенцијама, припремити за њих посебне захтеве као и укључити их у наставни процес на различите начине, а посебно кроз 

вршњачко подучавање.  

У реализацији овог програма наставници пружају информације, осмишљавају, организују и усмеравају ученичке активности, креирају атмосферу у којој се 

настава одвија, дају повратну информацију, процењују напредовање ученика и оцењују их. Наставници у свом раду могу користити постојеће приручнике 

грађанског васпитања за средње школе, друге приручнике релевантне за образовање за демократију и грађанско друштво као и специјализоване сајтове на којима 

се могу наћи одговарајући текстови, примери, идеје за активности.  

Активности на часу треба да се одвијају у атмосфери где доминира поверење, поштовање различитости, међусобно уважавање, конструктивна комуникација, 

демократске процедуре. Наставник је главни креатор климе на часу и треба да буде свестан да се и на тај начин доприноси остварењу циља предмета.  

За подстицање ученичких активности изузетно су важна питања која им се постављају. Она би требало да буду унапред припремљена, са свешћу шта се њима 

жели постићи у односу на задатке предмета, јасна, захтевна али не и сувише компликована, по тежини различита да би подстакла учешће већег броја ученика.  

Питања добијају пун смисао уколико су праћена одговарајућом повратном информацијом од стране наставника, као и других ученика. Повратна информација 

може бити и ново питање, парафразирање или похвала. Она доприноси остварењу многих задатака, подстицању самопоуздања, учешћа у раду групе и мотивације 

за предмет.  

Садржај грађанског васпитања има природну везу са садржајима других наставних предмета и ученицима треба указивати на ту везу, и по могућности, 

организовати тематске часове са наставницима сродних предмета. 

Начин провере  остварености исхода 

 

Праћење напредовања ученика започиње иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази и у односу на шта ће се процењивати његов даљи ток 

напредовања. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са 

Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању исхода предмета, као и напредак 

других ученика у групи уз одговарајућу аргументацију.  
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В. Обавезни стручни предмети ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ (Четврти разред) 

Наставни предмет: ЦВЕЋАРСТВО  

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Четврти  

Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64 32   

Недељни фонд часова: 2 1   

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. 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др. правилници, 6/2012 – др. правилници, 

5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018-др.правилници) 

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. 

Садржај 

САКСИЈСКО ЦВЕЋЕ (30) 

Појам, значај, примена у интеријеру. 

Подела: 

ЦВЕТНОДЕКОРАТИВНЕ - врсте:  Begonia thuberhybrida, Cyclamen persicum, Gloxinia hub., Calla aetiopica, Senecio hib., Fuchsia, Clivia, Hoya carnosa, Hydrangea, 

Relargonium sr., Saintpaulia ionantha, Hybiscus hyb., Anthurium sp., Spathyphyllum sp., Kalanchoe blossfeldiana, fam. Bromeliaceae, Orhidea. 
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ЛИСНОДЕКОРАТИВНО:  Asparagus sp., Dieffenbachia sp, Fatsia japonica, Ficus sp., Sansevieria sp, Dracena sp., Philodendron sp., Tradescantia sp., Scindapsus aureus, 

Chlorophytum comosum, Aspidistra elatior, Schefflera arboricola, Cyperus alternifolius, Zamia sp, Paprati, Kaktusi, Ralme. 

ЦВЕЋЕ ЗА РЕЗАЊЕ (15) 

У њивским условима: Руже. 

Под пластеником: Хризантеме, Гладиоле. 

У стакленику: Гербера, Каранфили, Хризантеме, Руже. 

ПРОИЗВОДЊА САДНИЦА РУЖА (9) 

Подела ружа. Размножавање: производња сејанаца, расађивање сејанаца, нега сејанаца, окулирање, нега окуланата, остале мере неге, вађење садница, класирање, 

паковање, трапљење садница. Норме квалитета (СТАНДАРД). 

ПРИПРЕМА ЦВЕТНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПРОДАЈУ (1) 

Припрема цветног материјала за продају. 

ЦВЕТНО СЕМЕНАРСТВО (9) 

Особине квалитетног семена. Климатски услови за заснивање семенске производње - региони, заснивање семенске производње, нега, селекција и одабирање 

атипичних биљака, изолација, берба, сакупљање семена дорада, сушење, чување и паковање. Здравствена и сортна контрола засада и објеката за производњу. 

ВЕЖБЕ (32 часа годишње) 

Детерминација и аранжирање жардињера саксијским цвећем. (7). 

Техника размножавања и начини производње саксијског цвећа. (1) 

Расађивање и прелончавање саксијског цвећа. (1) 

Израда албума саксијског цвећа (слике и шеме). (5) 

Берба цветног материјала као резаног цвећа. (2) 

Орезивање ружа на производним и паркарским површинама. (3) 

Припрема алата и материјала за окулирање ружа. (1) 

Орезивање садница ружа код вађења и класирања садница - нормативи код производње ружа. (3) 

Припрема калем гранчица за калемљење. (1) 

Скидање племки са калем гранчица. (1) 

Орезивање надземног дивљег дела са калемљених ружа. (1) 

Пинцирање калемљених ружа. (1) 

Изражавање односа пестицида у биљној производњи. (1) 

Изражавање количине средстава за заштиту по јединици површине. (1) 

Мерење пестицида у облику праха; мерење пестицида у облику течности. (1) 

Мешање пестицида и справљање чорбе. (1) 

Сакупљање семена цвећа, сушење и чување. (1) 

Начин остваривања програма 

Ради што квалитетнијег усвајања програмских задатака и стицања што веће стручности, предвиђене су и практичне вежбе које обухватају најзначајније послове у 

цвећарској производњи. 

Програм овог предмета се надовезује на садржаје агрохемије, педологије, екологије, биологије, повртарства, расадничарства и пољопривредне технике. Због тога 

је неопходно при реализацији програмских садржаја овог предмета, обавезно надовезивати се на ове и сличне предмете. 

У уводу дати поделу предмета на поједине области. Посебно треба истаћи значај познавања појединих цветних култура и њихову примену на зеленим 
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површинама у интеријеру, као и њихов економски значај. 

Приликом обраде појединих цветних врста, треба обрадити, морфологију, услове успевања и примене. Све ово треба обрађивати уз примену живог материјала или 

уз коришћење наставних средстава (слика, графичких приказа, слајдова, модела репродукција, учила итд.) и на њима дати потребна тумачења. Приликом 

обрађивања појединачних цветних врста неопходно је обратити пажњу на тачан латински назив цветне врсте као и на њену припадност у оквиру фамилије. Сваку 

цветну врсту треба ученицима уживо показати у расаднику или на терену, такође на конкретном материјалу показати начин размножавања цветних врста. 

Приликом обраде резаног цвећа, потребно је ученицима на лицу места (у расаднику, стакленику) објаснити технологију рада у производњи резаног цвећа. 

Код реализације програмских задатака у другој години треба ученицима приказати одређене шеме или макете објеката за производњу, а такође и на терену 

показати поједина постројења и алате за цвећарску производњу. 

За остваривање програмских задатака у трећој и четвртој години неопходна је и стручна литература са фотографијама цветних култура и њихове примене, 

слајдови, свежи и хербаризовани примерци цветних врста. 

Ради квалитетног усвајања градива препоручује се однос између излагања новог градива и систематизације усвојеног градива 70 : 30 %. 

Приликом остваривања задатака на вежбама, часови вежби се могу реализовати и спајањем у једном или више дана. При реализацији вежби ученик је обавезан да 

води свеску - дневник, где би унео све потребне, конкретне податке о теми са вежби, цртао скице и шеме појединих цветних врста. 

Неопходно је израђивање хербаријума и колекције семена цветних врста. 

У току године треба организовати посете изложби цвећа, стакленицима и другим производним погонима, сајмовима, цвећарама и стручним институцијама и 

другим стручним школама и факултетима. Посебно наставник мора упућивати ученике на стручну литературу (како нашу, тако и страну). 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ЛЕКОВИТО И ЗАЧИНСКО БИЉЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Четврти  

Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64 32   

Недељни фонд часова: 2 1   

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. 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др. правилници, 6/2012 – др. правилници, 

5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018-др.правилници) 

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 овог предмета 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. 

Садржај 

ОПШТИ ДЕО (22) 

Употреба лековитог биља кроз векове. Значај гајења и сакупљања лековитог биља. Економска оправданост сакупљања и гајења лековитог и зачинског биља. 

Употреба лековитог и зачинског биља у фармацеутској, козметичкој и прехрамбеној индустрији. Сакупљање лековитог и зачинског биља. Ботаничко познавање 

лековитог биља у природи и тачно разликовање од сличног нелековитог. Организација рада на сакупљању лековитог и зачинског биља. Опште напомене у раду са 

отровним биљкама. Заштита важнијег лековитог биља у природи. Плантажно гајење, лековитог и зачинског биља (природни услови и агротехника). Дорада и 

прерада лековитог и зачинског биља (сушење, издвајање етарског уља - дестилација, екстракција, пресовање). Паковање, чување и остали начини конзервирања 

дроге. Израда и употреба биљних лекова. 

ПОСЕБАН ДЕО (42) 

Избор лековитог биља за гајење у свету и код нас. Лековито биље које се углавном гаји - ређе сакупљају дивље форме. 

I Група 

Фамилија:  Арiасеае 

Коријандер (Соriandrum sаtivum L.) 

Ким (Саrum саrvi L.) 

Aнис (Рimрinеllа аnisum L.) 

Mирођија (Аnеthum graveolens L.) 

Целер (Арium graveоlens L.) 

Фамилија : Аsterасеае 
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Kамилица (Маtriсаriа сhаmоmillа L.) 

Eстраген (Аrtеmisiа draсunсulus L.) 

Бухач (Руrеthrum сinеrаriаеfоlium L.) 

Фамилија : Lаmiacеае 

Tимијан (Тhymus vulgaris L.) 

Жалфија  (Salviа оffiсinаlis L.) 

Maтичњак (Меlissа оffiсinаlis L.) 

Лаванда  (Lаvаndulа оffiсinаlis Сhаiх) 

Majoран (Мајоrаnа hоrtensis Моеnch) 

Нана  (Меnta рiреrita Нunds.) 

Враниловка  (Оriganum vulgarе L.) 

Босиљак (Осimum bаsiliсum L) 

Фамилија : Рараvеrасеае 

Mak (Рараvеr sоmnifеrum L.) 

Фамилија : Вrаssicасеае 

Бела слачица (Sinарsis аlbа L.) 

Фамилија : Маlvacеае 

Бели слез (Аlthеа оffiсinаlis L.) 

Фамилија : Vаleiаnасеае 

Oдољен валеријана (Vаlеrianа оffiсinаlis L.) 

Фамилија : Schrophulariасеае 

Вунасти напрстак (Digitalis lanata Еhrh.) 

Црвени напрстак (Digitalis рurрurеа L.) 

II Група 

Лековито биље које се скупља (бере), а на мањим површинама гаји. 

Фамилија: Арiасеае 

Aнђелика (Аngelikа оffiсinаlis L.) 

Селен  (Levisticum оffiсinаle L.) 

Фамилија : Аstеrасеае 

Хајдучка трава (Аchillea millefolium L.) 

пелин (Аrtemisiа аbsinthium L.) 

Цикорија, водопија (Сichorium intybus L.) 

Maслачак (Таrахасum оffiсinаlis L.) 

Невен (Саlеndulа оffiсinаlis L.) 

Фамилија: Lamiасеае 

Maјчина душица (Тhymus serpyllum L.) 

Фамилија: Маlvесеае 

Црни слез (Маlvа silvestris L.) 

Фамилија: Plаntаginасеае 
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Женска боквица (Рlаntаgо mајоr L.) 

Mушка боквица (Рlаntаgо lаnсеоlаtа L.) 

Фамилија: Urtiсасеае 

Koприва Urtica (dioica) 

Фамилија: Hiperiсасеае 

Kaнтарион (Hiреriсum реrfоrаtum L.) 

Фамилија: Rosaсеае 

Малина, Купина, Трњина, Шипурак 

III Група 

Ратарско-повртарске биљке као лековито биље (артичока, бели лук, бундева, рен, јагода, першун, чичока, шпаргла) 

IV Група 

Шумско дрвеће (багрем, бреза, јасен, дивљи кестен, глог, храст, липа, зова) и неке воћарске културе (бадем, дуња, јабука, клека, лимун, маслина, орах, поморанџа) 

као лековито биље. 

ВЕЖБЕ 

(32 часа) 

Детерминација лековитог биља (корен, стабло, лист, цвет и плод) и уочавање разлика биљака унутар фамилије. (9) 

Начин сакупљања, сушења, паковања и складиштења лековитог биља. (5) 

Рад у лабораторији (дестилација, екстракција и контрола квалитета дроге). (8) 

Израда хербаријума. (6) 

Израда колекције семена лековитог биља. (5) 

Начин остваривања програма 

Програм предмета лековито и зачинско биље састављен је тако да се ослања на предходна знања из ботанике, хемије, биљне производње, пољопривредне технике, 

повртарства итд. Садржај програма обухвата две велике целине - општи и посебни део. 

Општи део обухвата садржаје везане за значај и употребу, економику, сакупљање лековитог и зачинског биља како у природи тако и гајење са дорадом и прерадом 

"дроге". 

Посебни део обухвата садржаје везане за морфолошке особине, значај и агротехнике најзаступљенијих лековитих зачинских биљака код нас. 

Часови теоретске наставе се реализују уз коришћење очигледних наставних средстава: илустрације, фотографије, слајдови, хербаризованог материјала, сувих 

узорака целих биљака или њихових делова и готове дроге. 

Пожељно је организовати наставу ван учионице (организовање рада на колекцији лековитог биља или посета најближим институтима и угледним произвођачима 

лековитог и зачинског биља. 

Наставник мора да сарађује са специјализованим организацијама и да користи нашу и страну литературу. 

Наставу треба планирати тако да излагање новог градива буде 70%, а остали облици рада 30%. 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 

Вежбе из лековитог и зачинског биља реализују се у образовно васпитном објекту (лабораторија, школска економија) и на природним стаништима лековитог и 

зачинског биља укључивањем ученика у производни рад. 

Програм вежби се утврђује годишњим и оперативним плановима наставног рада. 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 1161 
 

За успешну реализацију потребно је добро организовати рад уз помоћ сарадника у настави да би се учениково теоретско знање проширило и повећала њихова 

заинтересованост. 

Пре почетка вежби ученици се морају упознати са: циљем и задатком рада, условима рада, мерама заштите на раду, технологијом рада и чувањем и 

унапређивањем радне и животне околине. 

У току рада ученике на основу укупног односа према раду и понашања на вежбама треба оценити оценом која улази у састав оцене из истоименог предмета. 

Део програма вежби које из објективних разлога не можемо реализовати у оквиру школе треба остварити у предузећима или угледним газдинствима који се баве 

производњом, прерадом или прометом лековитог и зачинског биља. 

Ако обим радних задатака превазилази дужину једног часа проблем решити спајањем у блок-часове. 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ПОВРТАРСТВО  

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Четврти   

Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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. 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др. правилници, 6/2012 – др. правилници, 

5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018-др.правилници) 

Циљ наставе предмета повртарства је да ученици упознају и овладају знањем повртарских култура, начин њиховог узгајања у савременим условима производње, 

како би се у непосредној производњи остварили високи приноси. 

Задаци наставе овог предмета су: 

- да ученици упознају морфолошке и биолошке особине повртарских култура; 

- да се ученици оспособе за непосредан рад у условима повртарске производње; 

- стицање знања о значају и биолошким основама органске пољопривреде; 

- стицање знања о примени агротехничких мера у органској повртарској производњи; 

- оспособљавање ученика за самостално стручно усавршавање и самообразовање. 

Садржај 

УВОДНИ ДЕО (2) 

Класификација повртарских култура на основу коришћења из ботаничке припадности. Органска производња поврћа. Изводи из правилника о органској 

производњи. Облици органског повртарства. Биобаштованство. 

ПОВРЋЕ ИЗ ГРУПЕ КУПУСА (10) 

Купус - значај, употреба и порекло купуса. Морфолошке особине - корен, стабло, лист, цвет, плод. Сортимент - купуса и услови успевања. Технологија 

производње купуса: место купуса у плодореду. Основна и допунска обрада земљишта. Ђубрење купуса. Производња расада (сетва) и расађивање расада купуса. 

Мере неге и заштита од болести, штеточина и корова. Жетва/берба купуса. Производња семена купуса. 

Купусно поврће у органској производњи. 

Кељ, келераба и карфиол исто као и купус. (Програмски садржаји су исти као за остало поврће из групе купуса. 

КОРЕНАСТО ПОВРЋЕ (8) 

Мрква - значај, употреба и порекло мркве. Морфолошке особине - корен, стабло, лист, цвет и плод. Сортимент и услови успевања мркве. Технологија производње 

мркве. Место мркве у плодореду, основна и допунска обрада земљишта. Ђубрење мркве (време, начин уношења, врсте и количине ђубрења). Сетва мркве, мере 

неге и мере борбе против најважнијих болести, штеточина и корова. Жетва/берба мркве. Технологија производње семена мркве. 

Паштрнак, першун и целер програмски садржаји су исти као и за мркву. 

КОРЕНАСТЕ БИЉКЕ ИЗ ПОРОДИЦЕ КРСТАШИЦА (4) 

Ротквица - значај и употреба. Морфолошке одлике корен, стабло, лист, цвет и плод. Сортимент и услови успевања. Технологија производње ротквице. Место 

ротквице у плодореду и обрада земљишта. Ђубрење (време, начин, врсте и количина ђубрива). Сетва ротквице, мере неге и заштита од болести, штеточина и 

корова. Жетва/берба ротквице. Технологија производње семена ротквице. 
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Ротква, цвекла и рен програмски садржај исти као и за ротквицу. 

ЗЕЉАСТО - ЛИСНАТО ПОВРЋЕ (6) 

Салата - значај и употреба. Морфолошке особине корен, стабло, цвет, плод салате. Сортимент и услови успевања салате. Технологија производње салате. Место 

салате у плодореду. Обрада земљишта. Ђубрење салате (време, начин, врсте и количина ђубрива). Сетва салате. Мере неге и заштите од болести, штеточина и 

корова. Жетва/берба салате. 

Спанаћ - технолошки процес производње спанаћа исти као и за салту. 

ЛУКОВИЧАСТО ПОВРЋЕ (6) 

Црни лук - значај и употреба црног лука. Морфолошке особине: корен, стабло, лист, цвет, плод. Сортамент и услови успевања црног лука. Технолошки процес 

производње црног лука. Место у плодореду. Основна и допунска обрада црног лука: ђубрење (време, начин, количина и врсте ђубрива). Сетва црног лука (време, 

начин, дубина, количина семена). Мере неге и заштита од болести, штеточина и корова. Жетва/берба црног лука. Производња арпаџика - сетва семена црног лука, 

мере неге. Берба/жетва сортирање и класирање арпаџика. Производња црног лука из арпаџика. Садња арпаџика, мере неге, жетва/берба, класирање и 

складиштење. Производња црног лука директно из семена. (Технологија производње идентификовати са производњом црног лука из арпаџика до момента који су 

специфични за ову производњу). Производња лука из расада - упоредити са осталим производњама и дати специфичности. Производња семена црног лука. 

Сортимент и услови успевања белог лука. Технолошки процес производње. Место у плодореду. Основна и допунска обрада земљишта. Ђубрење количине, време 

и начин уношења. Сетва/садња белог лука. Мере неге и заштита. Жетва/берба. Празилук - дати само основне податке о морфологији и агротехници. 

МАХУЊАЧЕ (6) 

Грашак - значај и употреба. Морфолошке одлике - корен, стабло, лист, цвет, плод. Сортимент и услови успевања грашка. Технолошки процес производње грашка. 

Плодоред. Основна и допунска обрада земљишта. Ђубрење. Сетва. Мере неге и заштите од болести, штеточина и корова. Жетва грашка. 

Боранија и пасуљ - значај и употреба. Морфолошке одлике: корен, стабло, лист, цвет, плод. Сортимент и услови успевања пасуља. Технологија производње. 

Место у плодореду. Обрада земљишта. Ђубрење. Сетва - време и начин сетве, количина семена. Мере неге и заштита од болести, штеточина и корова. 

Жетва/берба бораније. Утврђивање момента бербе бораније (за зелено коришћење, боранија семе), припрема семенског материјала, складиштење. 

ПОВРЋЕ СА МЕСНАТИМ ПЛОДОВИМА (14) 

Парадајз - значај и употреба. Морфолошке одлике - корен, стабло, лист, цвет, плод. Сортимент и услови успевања парадајза. Технологија производње парадајза. 

Место у плодореду. Основна и допунска обрада. Ђубрење парадајза - време, начин уношења ђубрива. Сетва - садња време и тачна количина семена. Производња 

расада. Мере неге и заштита од болести и штеточина. Специјалне мере неге - пинцирање, постављање ослонаца. Жетва/берба. Производња семена парадајза. 

Плави патлиџан - значај и употреба. Морфолошке одлике. Сортимент и услови успевања. Технолошки процес производње патлиџана. Место у плодореду. Обрада 

земљишта, основна, допунска обрада. Ђубрење земљишта - време, начин, количина. Сетва/садња, производња расада. Мере неге. Берба. Производња семена. 

Паприка - значај и употреба. Морфолошке особине - корен, стабло, лист, цвет, плод. Сортимент и услови успевања паприке. Технологија производње паприке. 

Место паприке у плодореду. Основна и допунска обрада. Ђубрење паприке - врсте, количине, време уношења ђубрива. Мере неге, наводњавање, заливне норме, 

заштита од болести и штеточина, борба против корова. Берба - утврђивање момента бербе. Производња семена паприке - идентична као производња парадајза. 

Производња индустријске паприке. (Изолација). 

Краставци - значај и употреба. Морфолошке особине - корен, лист, цвет, плод краставца. Сортимент и услови успевања. Технологија производње краставаца. 

Место краставаца у плодореду. Основна и допунска обрада. Ђубрење - начин, време, количине ђубрива. Сетва краставаца, начин извођења, количине семена. Мере 

неге. Берба - време, начин. Производња семена. 

Тиквице - значај и употреба. Морфолошке одлике. Сортимент - услови успевања. Технологија производње. Место у плодореду. Обрада земљишта. Ђубрење 

тиквица. Сетва - садња. Вегетациони простор. Количина семена. Време, начин, мере неге. Берба тиквица. 

Лубенице - значај и употреба. Морфолошке особине. Сортимент и услови успевања. Технологија производње лубеница. Место у плодореду. Основна и допунска 

обрада. Ђубрење лубенице - врсте, количине и начин извођења. Сетва. Садња - време, начин, вегетациони простор. Мере неге. Берба, време, начин извођења. 

Производња семена идентична са осталим биљкама са меснатим плодом. 
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Диње - значај и употреба. Морфолошке одлике. Сортимент и услови успевања. Технологија производње диња. Место у плодореду. Обрада земљишта. Ђубрење. 

Сетва - садња. Мере неге. Берба. Производња семена. 

Плодовито поврће у органској производњи (парадајз, паприка и краставац). 

КРТОЛАСТО ПОВРЋЕ (3) 

Значај и употреба. 

Кромпир - морфолошке особине - корен, стабло, лист, цвет, плод. Услови успевања и сортимент кромпира. Технологија производње кромпира. Место у 

плодореду. Основна и допунска обрада. Ђубрење - врсте, количине, време и начин уношења. Садња - време, вегетациони простор, начин садње. Мере неге и 

заштита од болести, штеточина и корова. Наводњавање. Жетва/берба кромпира. Производња семена - кртола, складиштење кртоле. 

ВИШЕГОДИШЊЕ ПОВРЋЕ И ПЕЧУРКЕ (2) 

Представнике ових група повртарских биљака обрадити енциклопедијски да би се стекао основни појам о производњи истих. Дивља флора за исхрану (боквица, 

лист брезе, црни и бели слез, коприва, лобода, маслачак, троскок, гљиве и друго). 

Начин остваривања програма 

Програм је осмишљен тако да се састоји из општег и специјалног дела повртарства 

Општи део има задатак да истакне значај поврћа у исхрани људи као и његову привредну важност. 

Посебно треба објаснити услове за оснивање повртњака и истаћи рејоне у којима су ти услови омогућили сигурну и квалитетну производњу. 

Избор и набавка квалитетног семенаског материјала је веома битан моменат при производњи висококвалитетног поврћа. 

Ученике треба упознати са институтима и трговинским кућама које се баве производњом и дистрибуцијом квалитетног семена поврћа у нашој земљи и у 

иностранству. 

Објекте и опрему за производњу расада ученицима треба приказати путем каталога и осталог пропагандног материјала трговинских кућа. Међутим, ако је 

наставник у могућности најбоље је ове наставне јединице реализовати путем наставе ван учионице у најближем угледном стакленику и пластеницима који се баве 

повртарском производњом. 

Наставне јединице у оквиру области мере неге повртарских култура на отвореном треба реализовати уз максимално истицање значаја савремене механизације и 

осталих помагала која се користе при интензивној производњи поврћа. 

Чување поврћа треба посебно истаћи ученицима као проблем имајући у виду да је поврће органска материја са ограниченим роком чувања. 

Савремена повртарска производња почива на добром плодореду те ове наставне јединице треба реализовати давањем примера из праксе. Наставник мора 

користити шеме како би ученици у потпуности схватали циљ и значај плодореда, како у временском тако, и у просторном смислу. Специјални део повртарства 

обухвата обраду појединих група повртарских култура. 

Из групе купусњача - посебну пажњу треба посветити производњи купуса истичући га као културу која још увек заузима значајне површине у гајењу код нас и у 

свету. Наставник може користити што више шема, слика и дијапозитива како би ниво усвојеног знања на часу био што већи. 

Из групе коренастог поврћа поред наведених култура треба истаћи цвеклу као повртарску културу која има значајан пораст производње због лековитог својства. 

На исти начин у оквиру луковичастог поврћа треба нагласити важност белог лука, водећи рачуна да и остали представници не буду занемарени. 

Сортименту кромпира треба посветити посебну пажњу имајући у виду његову осетљивост на болести и штеточине. Истаћи ученицима напоре селектора који теже 

стварању сортимента који ће задовољити стандарде у производњи здраве хране високог приноса. 

Повртарске културе са меснатим плодом имају подједнаку важност у људској исхрани. Примарно је истаћи производњу за индустријску прераду која поприма 

агроиндустријски карактер производње. 

Имајући у виду негативне ефекте савременог начина живљења формирање биобаште поприма све већи значај. Најбоље је са ученицима засновати биобашту на 

школској економији где би очигледност у настави дошла до потпуног изражаја. 

Пошто се шампињони и буковаче све више користе у исхрани човека, нарочито вегетаријанци у својој исхрани, производња значајно  расте. Произвођача је све 
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више. Ова производња је занимљива и за ученичке задруге. 

Ученике са вишегодишњим поврћем и дивљом флором треба упознати више информативно, мада је пракса показала да је неопходно познавати представнике 

наведених група због екстремних услова у којима смо се налазили. 

Код домаћих задатака обухватити издвајање најважнијих морфолошких особина путем шема, цртежа и текста у радне свеске да би се боље утемељило теоретско 

знање стечено на часу. 

Обавезно је формирање хербаријума. 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: БИОДЕКОРАЦИЈА  

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Четврти  

Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32 64   

Недељни фонд часова: 1 2   

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. 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др. правилници, 6/2012 – др. правилници, 

5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018-др.правилници) 

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 овог предмета 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. 

Садржај 

АРАНЖМАНИ ОД РЕЗАНОГ ЦВЕЋА И ПРИМЕНА (6) 

Аранжирање корпи, букета, венаца и "суза", аранжмани према месту постављања: (подни, стони и зидни) аранжмани од воћа, поврћа, зачинског биља и пољског 

цвећа. 

АРАНЖИРАЊЕ СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЕНЕ (6) 

Аранжирање пословних простора, излога и сајамских штандова, аранжирање прозора и балкона. 

Врсте сувог цвећа, методи сушења биљног материјала, поступак аранжирања, еколошки приступ при изради сувих аранжмана, пресоване лепоте природе 

(сакупљање биљног материјала, пресовање, чување, ток рада при прављењу слике и пеглање, постојаност боје, могућности примене), аранжмани за разне прилике 

од сувог цвећа (Новогодишњи, Божићни итд.). 

АРАНЖИРАЊЕ ЖАРДИЊЕРА (2) 

Врсте биљног материјала, посуде за аранжирање и принципи аранжирања, вртови у боци, тераријуми и WАРДОВЕ кутије (2). 

Биљни материјал, посуде за аранжирање и принципи аранжирања. 

БОНСАИ (3) 

Биљни материјал. Посуде за аранжирање. Принципи и техника израде бонсаиа. 

ХИДРОКУЛТУРА (3) 

Биљни материјал. Посуде за аранжирање. Хранљиви супстрати, принципи аранжирања, техника израде и нега хидрокултуре.  

АРАНЖИРАЊЕ ЖАРДИЊЕРА (2) 

ВРТОВИ У БОЦИ, ТЕРАРИЈУМИ И WАРДОВЕ КУТИЈЕ (2) 

БОНСАИ (4) 
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ХИДРОКУЛТУРА (2) 

ВЕЖБЕ 

(64 часа вежби годишње) 

Аранжмани од резаног цвећа и примена 

Аранжирање корпи (2) 

Аранжирање букета (2) 

Аранжирање венаца (4) 

Аранжирање "суза" (2) 

Израда подних, стоних и зидних аранжмана (4) 

Аранжмани од поврћа, воћа, зачинског биља, лековитог биља и пољског цвећа. (6) 

Аранжирање пословних просторија (10) 

Аранжирање излога и сајмова (8) 

Аранжирање прозора и балкона (4) 

Аранжмани од сувог цвећа 

Израда новогодишњих и Божићних аранжмана (8) 

Израда слика од сувог цвећа (4) 

Начин остваривања програма 

Предмет биодекорација се изучава у III и IV разреду образовног профила техничар хортикултуре. Предмет се састоји из теоријског дела и вежби. 

Садржај IV  разреда подразумева наставак теме аранжмани од резаног цвећа која ће се обрадити на исти начин као у трећој години. 

Израда аранжмана од сувог цвећа подразумева упознавање ученика са врстама сувог цвећа, методом сушења биљног материјала као и поступак аранжирања за 

разне прилике. Ова тема је у корелацији са предметом биологија, цвећарство и дендрологија са расадничарством. 

При обради ове теме наставник користи разне шеме, илустрације, дијапозитиве и очигледна средства - аранжмане како би се ученици теоретски оспособили за 

самосталну израду аранжмана на вежбама. 

Аранжирање жардињера и вртова у боци подразумева упознавање ученика са биљним материјалом који се у нашим условима најчешће користи као и принципе 

аранжирања и могуће начине примене. 

Наставна област БОНСАИ има за циљ да ученике упозна са избором биљног материјала, техником орезивања и одговарајућим посудама за бонсаи. 

Наставна област ХИДРОКУЛТУРА има за циљ да се истакну предности хидрокултуре у односу на класичан начин узгоја цвећа, предности хидрокултуре и 

примену у биодекорацији. 

Вежбе из предмета биодекорација се реализују у вежбаоници, еколошкој радионици и према потреби на терену (сајмови, изложбе, манифестације). 

Наставник утврђује годишњи и оперативни план рада а успешност реализације зависи од више фактора: организованости, помоћи сарадника, теоретског знања 

ученика и његове заинтересованости. Пре почетка рада ученици се упознају са циљем и задатком рада, условима рада, техником рада, чувањем и унапређењем 

радне и животне средине. 

Сваки ученик самостално мора да израђује аранжмане за разне прилике а наставник и сарадник упућују ученике да што успешније одаберу биљни материјал, 

посуде, прибор и алат који ће користити при аранжирању. 

Начин провере  остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ОРГАНИЗАЦИЈА СА МЕНАЏМЕНТОМ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Четврти  

Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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. 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др. правилници, 6/2012 – др. правилници, 

5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018-др.правилници) 

Циљ наставе предмета је упознавање ученика са основним појмовима организације производње и продаје у циљу стицања бољих резултата пословања као и 

принципима менаџмента у условима савремене производње. 

Задаци наставе овог предмета су: 

- 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. 

Садржај 

УВОД У ПРЕДМЕТ (1) 

Значај и задатак предмета, основни елементи производње. 

НОСИОЦИ ПРИВРЕЂИВАЊА (4) 

Појам привреде, појам предузећа, врста предузећа, подела предузећа, оснивање и престанак рада предузећа. 

СРЕДСТВА ПРЕДУЗЕЋА (4) 

Врсте средстава, основна средства, обртна средства, средства посебних намена, извори средстава. 

УЛАГАЊЕ У ПРОИЗВОДЊУ (4) 

Појам и врсте утрошка, трошкови елемената производње и калкулације. 

ЕФИКАСНОСТ ПОСЛОВАЊА (4) 

Психофизичка ефикасност и субјективни фактори повреда на раду, предуслови подизања ефикасности пословања (научно-технички прогрес, аутоматизована 
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производња, рационализација, модернизација и реконструкција) превентивна заштита на раду, време рада и одмора, микроклима, осветљеност, бука, прашина,  

штетне материје и зрачење. 

РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА (5) 

Физички обим производње, укупан приход, добит, зарада запослених. Економски принципи (принцип економичности, продуктивности и рентабилности). 

ПРИВРЕДНА ЕВИДЕНЦИЈА (3) 

Изворни документи, евиденција рада, материјала и готових производа. 

ИНВЕНТАРИСАЊЕ (1) 

Појам, задаци и врсте инвентарисања, припрема и организација инвентарисања. 

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, 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). 

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. 

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ О ПРЕДУЗЕТНИШТВУ (4) 

Појам предузетништва и предузетника. Фактори који утичу на предузетништво. 

Област примене предузетништва. Нова и постојећа предузећа. Елементи предузетничког процеса. 

ПРОФИЛ УСПЕШНОГ ПРЕДУЗЕТНИКА (4) 

Особине и типови предузетника. Мотиви предузетника. Класификација предузетника према креативности и стручности. Предузетник лидер. Управљање људским 

ресурсима. 

Начин остваривања програма 

Основна концепција наставног плана предмета организација са менаџментом за образовни профил техничар хортикултуре заснива се на истицању значаја људског 

рада односно производње као услова егзистенције друштва и хуманизације природе и човека. 

Наставне области увод у предмет и носиоци привређивања имају за циљ да се истакну главни носиоци привређивања у новонасталим тржишним условима. 

Код наставне области средства предузећа, наставник ученике упознаје са оним средствима предузећа која се најчешће користе у хортикултурној пракси. 

Наставна област улагање у производњу обухвата разликовање појмова између трошка и утрошка конкретизујући на примерима хортикултурне праксе. 

Наставна област ефикасност пословања истиче значај човека као организатора и извођача радног процеса и његовог психофизичког стања. Од психофизичког 

стања радника у великој мери зависе резултати рада, број повреда, незгода и оштећења која се дешавају у току рада. Наставник током предавања истаче 

најзначајније факторе који ће допринети повећању производње. 

Код наставне области резултати пословања посебно треба ученике упознати са чињеницама да нема више преливања дохотка из успешних предузећа у друге који 

послују са губитком. Наставник упознаје ученике са најелементарнијим економским појмовима који га оспособљавају да самостално прати ефикасност свог рада. 

Области привредна евиденција и инвентарисање обухватају садржаје који ће оспособити ученике будуће привреднике да воде квалитетну евиденцију рада и 

периодично инвентарисање јер су и то услови успешног пословања. 

Код области организација производње и продаје посебно треба истаћи организацију продаје цвећа јер је организација извођења важних радних процеса 
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обрађивања у садржајима предмета: цвећарство, расадничарство, повртарство, лековито биље и паркарство. 

Област принципи менаџмента обухвата садржаје који изучавају проблематику управљања и руковођења у условима савременог привређивања. Истичу се основни 

узроци настајања кризе у пословању као и способност, знање и вештине менаџера будућности. 

Област основни појмови о предузетништву састављена је тако да изучава непосредну функцију предузетништва као процеса припреме, образовања и развијања 

идеја за креирање бизниса. Предузетништво је базична вештина у процесу сталног образовања. При остваривању садржаја програма посебну пажњу треба 

посветити припреми ученика за нове пословне изазове. При реализацији садржаја из ове области посебну пажњу треба посветити креативном размишљању 

ученика у проналажењу пословних идеја и избору најбољих. 

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; самопроцену; презентацију својих радова и групних пројеката и ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

Примере из струке посебно истицати тежећи да се теорија што више повеже са праксом.  

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ПРАКТИЧНА НАСТАВА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Четврти  

Образовни профил: Техничар хортикултуре 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

  160 60 

Недељни фонд часова:   5  

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. 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др. правилници, 6/2012 – др. правилници, 

5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018-др.правилници) 

Циљ практичне наставе је оспособљавање ученика за самосталан рад у области хортикултуре. 

Задаци наставе овог предмета 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; 

- стицање самосталности у руковању ручним алатом, опремом и механизацијом. 

Садржај 

ЦВЕЋАРСТВО (64) 

Нега и размножавање саксијског цвећа. Руже: сакупљање семена, припрема семена за сетву, сетва семена, нега сејанаца, калемљење ружа, нега окуланата. Цвеће 

за резани цвет: ружа, хризантема, гербер, каранфил, гладиола. Припрема цветног материјала за продају. Сакупљање и чување семена цветних врста. 

БИОДЕКОРАЦИЈА (32) 

Аранжирање школског простора саксијским цвећем, (холови, учионице, прозори, балкони). Израда аранжмана од сувог цвећа разне прилике (новогодишњи, 

божићни итд.). 

ЛЕКОВИТО БИЉЕ (32) 

Формирање колекције лековитог и зачинског биља на школској економији. Детерминација лековитог и зачинског биља. Производња лековитог и зачинског биља 

генеративним и вегетативним путем. Нега лековитог и зачинског биља. 

ПОВРТАРСТВО (32) 

Сетва семена поврћа. Нега сејанаца повртарских култура. Пикирање поврћа. Расађивање на отвореном. Нега повртарских култура: култивирање, окопавање, 

наводњавање, прихрањивање, заштита. Берба/жетва повртарских култура. Складиштење/чување поврћа. Производња семена повртарских култура. Берба и чување 

семена поврћа. 

НАСТАВА У БЛОКУ (60) 

Обављање послова и радних задатака у производњи цвећа, поврћа и лековитог биља. Уређење школског простора - интеријера и екстеријера. 

Начин остваривања програма 

Практична настава се реализује са групом ученика на васпитно-образовном објекту укључивањем ученика у производни рад по унапред сачињеном оперативном 
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програму рада. 

Програм практичне наставе, утврђен годишњим и оперативним планом наставног рада реализује се по областима рада, успех реализације зависи од више фактора: 

организованости, помоћи наставника, знања ученика стеченог кроз теоријску наставу, заинтересованости ученика. 

Ученик на практичној настави активно учествује у реализовању радних процеса одређене сложености (обједињавање рада и знања уз самостално извођење) рада. 

Ученици поступно - једноставнијим радом и одговарајућом техником, уз активну помоћ сарадника у настави савладавају садржаје програма, да би у завршном 

делу учествовали у извршавању технолошки сложенијих процеса рада. Програм се реализује на конкретној, ученику блиској производној ситуацији. Посебан 

значај даје се технолошкој компоненти савремене хортикултурне производње, где се путем савладавања више технолошких целина, реализују циљеви практичне 

наставе. Ученици на практичној настави реализују поједине технолошке операције из програма, према календару радова примарне пољопривредне производње, у 

ствари, на практичној настави ученицима се даје радни задатак да би реализовали одређени програм. 

Пре почетка рада следи кратко упознавање са циљем рада, радним задатком, условима рада (хигијенско-техничка и лична заштита на раду), чување и 

унапређивање радне средине и технологије рада када је то могуће, радни процес треба илустровати: цртежом, шемом, сликом, филмом, слајдом, како би се 

дотичне операције рада што боље схватиле, а касније лакше примениле и савладале. 

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 програма практичне обуке сачине норматив знања, умења и практичне оспособљености ученика. Наиме 

овим нормативом треба да се одреди неопходна (минимална) знања, умења и способности које ученици треба да поседују да би добили одговарајућу позитивну 

оцену. 

Део практичне наставе, који се из објективних разлога не може реализовати у образовно-васпитном објекту реализује се у пољопривредним организацијама где је 

технологија рада на задовољавајућој техничко-технолошкој висини, разгледањем и упознавањем са процесом производње. 

Део практичне наставе ученици проводе и у цвећарама где се ради са живим материјалом (резани цвет) и ту стичу практична искуства у аранжирању резаног 

цвећа. 

Вежбе као облик практичне наставе реализују се по групама у кабинетима или образовно-васпитном објекту практичне наставе (стакленици, пластеници, топле 

леје, расадник). 

Вежбање се изводи експериментом или демонстрационим приказом одређене технике и технологије радних процеса који се примењују у савременој 

пољопривредној производњи. На вежбама се синхронизује претходно обрађена теоријска настава са производним процесом. 

Вежбе се могу реализоавати спајањем у једном или више дана. 

У оквиру наставе у блоку трећег разреда предвиђена је обука вожње трактора. Обуку треба организовати на школском полигону. Ученици треба да се оспособе за 

правилно руковање прикључним и самоходним машинама, транспортним средствима и уређајима у хортикултурној производњи. Такође је важно да ученици у 

току обуке стекну навику и одговорност за правилно руковање и одржавање пољопривредне технике и уређаја. Обука вожње трактора остварује се индивидуално 

са 20 часова по ученику. 

При реализацији вежби и практичне наставе ученик је обавезан да води Дневник практичне наставе, у коме ће ученик дати кратак опис технике рада и своја 

запажања. 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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III ДЕО 

3.СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ          

ПОДРУЧЈЕ РАДА: 

ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ: 

- ПЕКАР (1174 - 1377) 

- МЕСАР (1378 – 1592) 

- РУКОВАЛАЦ -  МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ (1593- 1828) 

- ЦВЕЋАР - ВРТЛАР  (1829 - 2003) 

- ЦВЕЋАР - ВРТЛАР НОВИ (2004 - 2209) 

-  
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Образовни профил: Пекар 

 I разред II разред III разред 

нед год нед год нед год 

т в пн т в пн б т в пн т в пн б т в пн т в пн б 

А    обавезни општеобразовни предмети 

Српски језик и књижевност 3   105    2   68    2   60    

Страни језик 2   70    2   68    1   30    

Физичко  васпитање 2   70    2   68    2   60    

Математика 2   70    2   68    1   30    

Историја 2   70                  

Рачунарство и информатика  2   70                 

Географија               1   30    

Екологија и заштита животне средине               1   30    

Социологија са правима грађана               1   30    

Б   обавезни стручни предмети 

Физика 2   70                  

Хемија 2   70                  

Исхрана људи 1   35                  

Операција и мерења у пекарству 2 1  70 35                 

Сировине у пекарству 2 2 6 70 70 210 60               

Производња хлеба        3  14 102  476 90        

Здравствена безбедност хране        2 1  68 34          

Објекти и опрема у пекарству        2   68           

Производња пецива, колача и тестенине               3  14 90  420 120 

Тржиште и промет пекарских производа               2   60    

Предузетништво                 2   60   

В   изборни предмети 

Грађанско васпитање /верска настава 1   35    1   34    1   30    

Изборни предмет *    0    1   34    1   30    
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Листа изборних предмета 

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 
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A. Обавезни општеобразовни предмети: ПЕКАР  (Први разред) 

Наставни предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први  

Образовни профил: Пекар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

105    

Недељни фонд часова: 3    

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, 1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви предмета:  

• Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику 

• Развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевног (стандардног) језика у усменом и писаном изражавању 

• Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања, као и неговање културе дијалога 

• Оспособљавање за ефикасно комуницирање 

• Упознавање књижевне уметности 

• Унапређивање знања о сопственој култури и културама других народа 

• Развијање хуманистичког и књижевног образовања на најбољим делима српске и светске културне баштине 

• Упућивање ученика на истраживачки и критички однос према књижевности 

• Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности 

• Развијање трајног интересовања за нова сазнања  

  Задаци:  

             • овладавање знањима о српском књижевном језику, стицање вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом 

изражавању, приликом учења, образовања и интелектуалног развоја; 

             • унапређење културе језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, са 

развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура. 

•упознавањерепрезентативнихделасрпскекњижевнебаштинеиделаопштекњижевности, њиховеауторе, поетскеиестетскевредности; 

           • неговање и развијање  читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним књижевним делима 

из историје српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози; 

         • развијање литерарних афинитета да би ученици пожелели да постану читаоци рафинираног естетског укуса који ће умети да наистраживачки, стваралачки 

и активан начин читају књижевна дела свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;  

         • усвајање хуманистичких ставова, уверења и система вредности; 

        • оспособљавање за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова агресивног и 

асоцијалног понашања и за развијање самосвести и личне одговорности; 

         • подстицање на саосећање са ближњима и одговорност према другом; 
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Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

1. 

Увод у 

проучавање 

дела 

14 

• Врсте уметности, подела уметности 

• Књижевност као уметност, књижевност и друге 

уметности 

• Историја књижевности, теорија књижевности, 

књижевна критика 

• Лирика као књижевни род: народна лирска песма и 

уметничка лирска песма по избору 

• Епика као књижевни род: епска народна песма 

(предлог "Кнежева вечера"), приповетка по избору и 

роман (предлог Драгослав Михаиловић "Кад су 

цветале тикве") 

• Драма као књижевни род: драма по избору 

• Процена остварености исхода – тест 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• разликује врсте уметности и 

њихова изражајна средства 

• објасни појам и функцију 

књижевности као уметности и однос 

књижевности и других уметности 

• наведе научне дисциплине које се 

баве проучавањем књижевности 

• увиђа разлику између усмене и 

писане књижевности 

• разликује књижевне родове и врсте 

• одреди тему, мотив, сиже, фабулу, 

лик и идеју у књижевном делу 

• износи своје утиске и запажања о 

књижевном делу, тумачи његове 

битне чиниоце и вреднује га 

2. 
Књижевност 

старог века 
12 

• Сумерско-вавилонска књижевност: Еп о Гилгамешу 

(анализа одломка) 

• Митови: о Танталу, Сизифу, Нарцису; митови о 

Троји: Парисов суд, Одисеј и Пенелопа, Ахил, 

Едип… 

• Хеленска књижевност: Хомер: Илијада (одломак) 

• Софокле: Антигона (одломак) 

• Стари и Нови завет (текстови по избору) 

• Процена остварености исхода 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• објасни значај митологије за 

античку књижевност и развој 

европске културе 

• наведе имена аутора, називе 

обрађених дела и класификује их по 

културама којима припадају, 

књижевним родовима и врстама 

• објасни универзалне поруке 

књижевности старог века 

3. 
Средњовековна 

књижевност 
12 

• Почеци словенске писмености: Црноризац Храбар: 

"Слово о писменима" 

• Рад Ћирила и Методија 

• Словенска писма и развој књижевног језика 

• Најстарији споменици јужнословенске културе 

• Свети Сава: "Житије светог Симеона" (одломак) 

• Јефимија: "Похвала кнезу Лазару" 

• Деспот Стефан Лазаревић; "Слово љубве" 

• Процена остварености исхода – тест 

 

 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• 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 
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4. 
Народна 

књижевност 
12 

• Врсте народне књижевности 

• Лирска народна песма "Овчар и девојка", "Зао 

господар" (предлог) 

• Епска народна песма "Бановић Страхиња", Марко 

пије уз Рамазан вино", "Бој на Мишару" 

• Ллирско-епске песме (по избору) 

• Народне проза (бајка по избору) 

• Кратке народне прозне врсте (избор) 

• Процена остварености исхода 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• 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 мотиве, 

фабулу, сиже, композицију и поруке 

у одабраним делима 

• упореди уметничку интерпретацију 

стварности и историјске чињенице 

5. 
Хуманизам и 

ренесанса 
10 

• Поетика хуманизма и ренесансе, најзначајнији 

представници 

• Франческо Петрарка: "Канцонијер" (избор сонета) 

• Ђовани Бокачо: "Декамерон" (приповетка по 

избору) или Данте Алигијери "Пакао" (приказ дела, 

одломак) 

• Вилијам Шекспир: "Ромео и Јулија" 

• Сервантес: "Дон Кихот" (одломак) 

• Процена остварености исхода 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• 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 

6. 
Општи појмови 

о језику 
5 

• Место језика у људском друштву, битна својства 

језика, језик и комуникација 

• Књижевни језик, језичка норма и стандардизација 

• Језички систем и науке које се њиме баве 

• Књижевни језици код Срба до 19. века 

• Процена остварености исхода 

 

 

 

 

 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• 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 

7. Фонетика 10 

• Фонетика и фонологија 

• Гласови књижевног језика и њихов изговор 

• Гласовне алтернације сугласника (звучних и 

безвучних; с:ш, з:ж, н:м; к, г, х:ч, ж, ш и к, г, х:ц, з, с; 

алтернације ненепчаних са предњонепчаним 

сугласницима), самогласника (промена о у е и 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

• правилно изговара гласове и 

акценте књижевног језика 

• разликује гласовне алтернације 
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*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Грађанско васпитање, Верска настава,  Историја, 

 

 

 

 

 

 

 

 

умекшаност сугласника, непостојано а, промена 

сонанта л у вокал о) и упрошћавање сугласничких 

група са правописним решењима 

• Акценти књижевног језика 

• Процена остварености исхода - тест 

вештина 

8. Правопис 10 

• Главне норме писања великог и малог слова (на 

почетку реченице, наслови и натписи, властита 

имена, имена народа, географски појмови, небеска 

тела, празници, установе и организације, присвојни 

придеви на -ов и -ин, куртоазна употреба великог 

слова, вишечлана имена земаља и остала вишечлана 

имена, помоћне речи у именима, називи серијских и 

апстрактних појмова, звања, титуле…) 

• Подела речи на крају реда 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• уме да се служи правописом 

• примени знања о гласовним 

алтернацијама у складу са језичком 

нормом 

• примени употребу великог и малог 

слова у складу са језичком нормом 

• подели речи на крају реда у складу 

са језичком нормом 

9. 
Култура 

изражавања 
20 

• Језичке вежбе 

• Стилске вежбе 

• Врсте функционалних стилова - основне одлике 

• Разговорни функционални стил 

• Књижевноуметнички функционални стил 

• Попуњавање формулара, захтева, уплатница и сл. 

• Домаћи задаци 

• Школски писмени задаци 4x2+2 

 

 

 

 

 

 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• опише стања, осећања, 

расположења, изрази ставове, донесе 

закључке у усменом и писаном 

изражавању 

• разликује функционалне стилове 

• препозна и примени одлике 

разговорног и књижевноуметничког 

функционалног стила 

• попуњава формуларе, уплатнице, 

захтеве и слично у складу са 

језичком нормом 

Укупан број часова       105    
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ЦИЉ  
ИСХОДИ НА КРАЈУ ПРВОГ РАЗРЕДА 

Ученик ће бити у стању да:  
ПРЕДВИЂЕНЕ ТЕМЕ 
ОПШТЕ И СТРУЧНЕ  

КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ  

Разумевање на слух  

Оспособљавање ученика за 

разумевање усменог говора  

- Разуме реченице, питања и упутства из свакодневног говора 

(кратка упутства изговорена споро и разговетно) 

- Разуме општи садржај краћих, прилагођених текстова 

(рачунајући и стручне) после неколико слушања или уз помоћ 

визуелних ефеката (на упутствима, ознакама, етикетама) 

- Разуме бројеве (цене, рачуне, тачно време)  

ОПШТЕ ТЕМЕ  

• Свакодневни живот 

(организација времена, 

послова, слободно 

време) 

• Храна и здравље 

(навике у исхрани, 

карактеристична јела и 

пића у земљама света) 

• Познати градови и 

њихове знаменитости 

• Спортови и позната 

спортска такмичења 

• Живот и дела славних 

1. Представљање себе и других 

2. Поздрављање (састајање, 

растанак; формално, неформално, 

специфично по регионима) 

3. Идентификација и именовање 

особа, објеката, боја, бројева итд.) 

4. Давање једноставних упутстава и 

команди 

5. Изражавање молби и захвалности 

6. Изражавање извињења 

7. Изражавање потврде и негирање 

8. Изражавање допадања и 

недопадања 

9. Изражавање физичких сензација и 

потреба 

Разумевање прочитаног текста  

Оспособљавање ученика за 

разумевање прочитаних текстова  

- У непознатом тексту препознаје познате речи, изразе и 

реченице (нпр. у огласима, на плакатима) 

- Разуме општи садржај и смисао краћих текстова (саопштења, 

формулара са подацима о некој особи, основне команде на 

машинама/компјутеру, декларације о производима, упутства за 

употребу и коришћење)  

Усмена продукција  - Употребљава једноставне изразе и реченице да би представио 

свакодневне, себи блиске личности, активности, ситуације и 

догађаје  

Наставни предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Пекар 

Годишњи фонд часова: 

 

Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

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, 1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљ  предмета:  

Развијање сазнајних и интелектуралних способности и стицање позитивног односа према другим културама уз уважавање различитости и усвајање знања и умеса 

потребних у комуникацији на страном језику у усменом и писаном облику. 

Задаци:  Ученици треба да буду оспособљени да у школској и ваншколској свакодневици могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано и 

сходно ситуацији; продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да страни језик користе и после завршетка свог образовања, 

функционално,  у будућем послу или даљем образовању; стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да уоче контрасте и врше поређења у односу на 

сопствену стварност; упознају текстове који су погодни за праћење информација и иновација у струци.  
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Оспособљавање ученика за кратко 

монолошко излагање на страном 

језику  

људи XX века (из света 

науке, културе) 

• Медији (штампа, 

телевизија) 

• Интересантне животне 

приче и догађаји 

• Свет компјутера - 

распрострањеност и 

примена  

СТРУЧНЕ ТЕМЕ  

• Материјал, средства, 

сировине и производи у 

пекарској производњи 

• Машине и уређаји у 

пекарској производњи 

• Припрема, производња, 

паковање и складиштење 

пекарских производа 

• Осигурање и контрола 

квалитета производње 

пекарских производа 

• Праћење новина у 

области пекарске 

производње  

10. Исказивање просторних и 

временских односа 

11. Давање и тражење информација 

и обавештења 

12. Описивање и упоређивање лица 

и предмета 

13. Изрицање забране и реаговање 

на забрану 

14. Изражавање припадања и 

поседовања 

15. Скретање пажње 

16. Тражење мишљења и 

изражавање слагања и неслагања 

17. Тражење и давање дозволе 

18. Исказивање честитки 

19. Исказивање препоруке 

20. Изражавање хитности и 

обавезности 

21. Исказивање сумње и 

несигурности  

Писмена продукција  

Оспособљавање ученика за писање 

краћих текстова различитог садржаја  

- Пише кратке поруке релевантне за посао (место, термини 

састанка) 

- Пише краћи текст о себи и свом окружењу 

- Попуњава формулар где се траже лични подаци  

      

Интеракција  

Оспособљавање ученика за учешће у 

дијалогу на страном језику и 

размену краћих писаних порука  

- На једноставан начин се споразумева са саговорником који 

говори споро и разговетно 

- Поставља једноставна питања у вези са познатим темама из 

живота и струке као и да усмено или писмено одговара на иста 

(бројеви, подаци о количинама, време, датум) 

- Напише кратко лично писмо, поруку, разгледницу, честитку  
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Медијација  

Оспособљавање ученика да преводи, 

сажима и препричава садржај краћих 

усмених и писаних текстова  

- На овом нивоу није предвиђена  

Знања о језику  

Оспособљавање ученика за употребу 

језика у складу са језичким нормама  

- Препознаје и правилно користи основне фонолошке 

(интонација, прозодија, ритам) и морфосинтаксичке категорије 

(именички и глаголски наставци, основни ред речи)  

      

Медијска писменост  

Оспособљавање ученика да користе 

медије као изворе информација и 

развијају критичко мишљење у вези 

са њима  

- Користи садржаје медијске продукције намењене учењу 

страних језика (штампани медији, аудио/видео записи, компакт 

диск, интернет итд.)  

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

I. РЕЧЕНИЦА 

Обновити реченичне модел обухваћене програмом за основну школу. 

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

- Таг questions 

Индиректни говор 

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

б) молбе, захтеви, наредбе 

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

- Yes/Но питања 

- "WH" питања 

II. ИМЕНИЧКА ГРУПА 

1. Члан 

- Обновити употребу одређеног и неодређеног члана 

- Нулти члан уз градивне и апстрактне именице 

2. Именице 

- Множина именица - обновити 

- Изражавање припадања и својине - саксонски генитив 

3. Заменички облици 

а) Заменице 

- Личне заменице у функцији субјекта и објекта 

- Показне заменице 
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б) детерминатори 

- Показни детерминатори 

- Неодређени детерминатори 

- Присвојни детерминатори 

4. Придеви 

- Обновити компарацију придева 

5. Бројеви 

- Обновити просте и редне бројеве 

6. Кванитификатори 

III ГЛАГОЛСКА ГРУПА 

1. Глаголи 

- Обновити глаголске облике предвиђене програмом за основну школу 

- Модални глаголи: may цан, муст 

- Пасивне конструкције - садашње време/прошло - тхе Симпле пресент/паст (прошло време рецептивно) 

2. Прилози, извођење прилога и употреба 

3. Предлози, најчешћи предлози за оријентацију у времену и простору. 
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ЦИЉ  
ИСХОДИ НА КРАЈУ ПРВОГ РАЗРЕДА 

Ученик ће бити у стању да:  

ПРЕДВИЂЕНЕ ТЕМЕ 

ОПШТЕ И СТРУЧНЕ  

КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ  

Разумевање на слух  

Оспособљавање ученика за 

разумевање усменог говора  

- Разуме реченице, питања и упутства из свакодневног говора 

(кратка упутства изговорена споро и разговетно) 

- Разуме општи садржај краћих, прилагођених текстова 

(рачунајући и стручне) после неколико слушања или уз помоћ 

визуелних ефеката (на упутствима, ознакама, етикетама) 

- Разуме бројеве (цене, рачуне, тачно време)  

ОПШТЕ ТЕМЕ  

• Свакодневни живот 

(организација времена, 

послова, слободно 

време) 

• Храна и здравље 

(навике у исхрани, 

карактеристична јела и 

пића у земљама света) 

• Познати градови и 

њихове знаменитости 

• Спортови и позната 

спортска такмичења 

• Живот и дела славних 

људи XX века (из света 

1. Представљање себе и других 

2. Поздрављање (састајање, 

растанак; формално, неформално, 

специфично по регионима) 

3. Идентификација и именовање 

особа, објеката, боја, бројева итд.) 

4. Давање једноставних упутстава и 

команди 

5. Изражавање молби и захвалности 

6. Изражавање извињења 

7. Изражавање потврде и негирање 

8. Изражавање допадања и 

недопадања 

9. Изражавање физичких сензација и 

потреба 

10. Исказивање просторних и 

Разумевање прочитаног текста  

Оспособљавање ученика за 

разумевање прочитаних текстова  

- У непознатом тексту препознаје познате речи, изразе и 

реченице (нпр. у огласима, на плакатима) 

- Разуме општи садржај и смисао краћих текстова (саопштења, 

формулара са подацима о некој особи, основне команде на 

машинама/компјутеру, декларације о производима, упутства за 

употребу и коришћење)  

Усмена продукција  

Оспособљавање ученика за кратко 

- Употребљава једноставне изразе и реченице да би представио 

свакодневне, себи блиске личности, активности, ситуације и 

догађаје  

Наставни предмет: РУСКИ ЈЕЗИК 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Пекар 

Годишњи фонд часова: 

 

Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

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, 1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљ  предмета:  

Развијање сазнајних и интелектуралних способности и стицање позитивног односа према другим културама уз уважавање различитости и усвајање знања и умећа 

потребних у комуникацији на страном језику у усменом и писаном облику. 

Задаци: Ученици треба да буду оспособљени да у школској и ваншколској свакодневици могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано и сходно 

ситуацији; продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да страни језик користе и после завршетка свог образовања, 

функционално,  у будућем послу или даљем образовању; стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да уоче контрасте и врше поређења у односу на 

сопствену стварност; упознају текстове који су погодни за праћење информација и иновација у струци.  
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монолошко излагање на страном 

језику  

науке, културе) 

• Медији (штампа, 

телевизија) 

• Интересантне животне 

приче и догађаји 

• Свет компјутера - 

распрострањеност и 

примена  

СТРУЧНЕ ТЕМЕ  

• Материјал, средства, 

сировине и производи у 

пекарској производњи 

• Машине и уређаји у 

пекарској производњи 

• Припрема, производња, 

паковање и складиштење 

пекарских производа 

• Осигурање и контрола 

квалитета производње 

пекарских производа 

• Праћење новина у 

области пекарске 

производње  

временских односа 

11. Давање и тражење информација 

и обавештења 

12. Описивање и упоређивање лица 

и предмета 

13. Изрицање забране и реаговање 

на забрану 

14. Изражавање припадања и 

поседовања 

15. Скретање пажње 

16. Тражење мишљења и 

изражавање слагања и неслагања 

17. Тражење и давање дозволе 

18. Исказивање честитки 

19. Исказивање препоруке 

20. Изражавање хитности и 

обавезности 

21. Исказивање сумње и 

несигурности  

Писмена продукција  

Оспособљавање ученика за писање 

краћих текстова различитог садржаја  

- Пише кратке поруке релевантне за посао (место, термини 

састанка) 

- Пише краћи текст о себи и свом окружењу 

- Попуњава формулар где се траже лични подаци  

      

Интеракција  

Оспособљавање ученика за учешће у 

дијалогу на страном језику и 

размену краћих писаних порука  

- На једноставан начин се споразумева са саговорником који 

говори споро и разговетно 

- Поставља једноставна питања у вези са познатим темама из 

живота и струке као и да усмено или писмено одговара на иста 

(бројеви, подаци о количинама, време, датум) 

- Напише кратко лично писмо, поруку, разгледницу, честитку  

Медијација  - На овом нивоу није предвиђена  
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Оспособљавање ученика да преводи, 

сажима и препричава садржај краћих 

усмених и писаних текстова  

Знања о језику  

Оспособљавање ученика за употребу 

језика у складу са језичким нормама  

- Препознаје и правилно користи основне фонолошке 

(интонација, прозодија, ритам) и морфосинтаксичке категорије 

(именички и глаголски наставци, основни ред речи)  

      

Медијска писменост  

Оспособљавање ученика да користе 

медије као изворе информација и 

развијају критичко мишљење у вези 

са њима  

- Користи садржаје медијске продукције намењене учењу 

страних језика (штампани медији, аудио/видео записи, компакт 

диск, интернет итд.)  

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

Реченица  

Однос реченица у сложеној реченици: независно сложене и зависно сложене реченице. Управни и неуправни говор.  

Именице  

Варијанте падежних наставака: локатив једнине на -у; о береге/на берегу, о лесе/ в лесу, о крае/на краю; номинатив множине на -а, -я, -ья, -е: города, учителя, 

деревья, граждане. 

Именице којима се означавају професије људи, њихова национална и територијална припадност. Промена именица на: -ия, -ие, -мя.  

Именице плуралиа тантум (рецептивно).  

Обнављање и систематизација основних именичких промена.  

Заменице  

Обнављање и систематизација заменица обрађених у основној школи: личне, упитне (кто, что, какой, какое, какие).  

Придеви  

Промена придева  

Поређење придева типа: страший, младаший; прост облик суперлатива: ближайший, простейший, худишй. 

Рекција придева: уочавање разлика између руског и матерњег језика (больной чем, готовый к чему, способный к чему и сл).  

Бројеви  

Принципи промена основних бројева: 1, 2, 3, 4, 5 - 20 и 30, 40, 90, 100 (остале бројеве обрадити као лексику), њихова употреба у најчешћим структурама за 

исказивање времена с предлозима: с - до, с - по, от - до, к и др. Исказивање времена по сату у разговорном и службеном стилу.  

Глаголи  

Најчешће алтернације основе у презенту и простом и будућем времену. Творбс вида помоћу префикса, суфикса и основе.  

Глаголи кретања: кретање у одређеном правцу, неодређено кретање и кретање једном у оба правца: активирање до сада не обрађених глагола кретања (идти - 

ходить, ехать - ездить, бегать - бежать, плыть - плавать, лететь - летать, нести - носить, вести - водить, везти - возить).  

Рекција глагола: уочавање разлика између руског и матерњег језика (благодарить кого за что, пожертвовать кем - чем, напоминать о ком и сл).  

Прилози  
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Прилози и прилошке одредбе за место, време, начин и количину. Поређење прилога.  

Предлози  

Најфреквентнији предлози чија се употреба разликује у односу на матерњи језик (для с генитивом, из-за с генитивом у одредби одвајања од места и узрока, из-под с 

генитивом у одредби одвајања од места, к с дативом у временској одредби, по с дативом у атрибутској, просторној и узрочној одредби и сл).  

Везници  

Најфреквентнији прости везници у независно сложеним и зависно сложеним реченицама (а, да, и, но, или, если, пока, потому, так как, перед тем как и сл).  

Реченични модели  

Субјекатско - предикатски односи  

Реченице са именским предикатом  

1) копуле: быть, стать, являться 

Его отец был врачом, а он станет инженером.  

Это утверждение является спорным. 

2) отсутство копуле  

Его брат токарь по металлу.  

Она сегодня весёлая.  

Он сильнее всех. 

Временски односи  

Реченице с одредбом  

1) изражене прилогом  

Я пришёл раншьше тебя.  

2) изражене зависним падежом  

Они вернулись к вечеру (к трём часам).  

Я сегдона работал с пяти до семи часов. 

Начински односи  

Реченице са одредбом израженом прилогом  

Он хорошо говорит по-русски.  

Он пишет более красиво, чем ты.  

Она поёт красивее всех.  

Узрочни односи  

Реченице са одредбом израженом зависним падежом.  

Он не приехал в срок по болезни.. 
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Наставни предмет: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Подручјерада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовнипрофил: Пекар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

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, 1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

ЦИЉ ПРЕДМЕТА 

Општи циљ предмета:  

Циљ физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно - образовним подручјима, 

допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени 

моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада.  

Посебни циљеви предмета:  

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

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

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

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

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

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

1. 

• Здравствена 

култура и физичка 

активност, као 

основа за 

реализовање 

постављених циљева 

и исхода; 

 

• Вежбе обликовања (јачања, лабављење и 

растезање); 

• Вежбе из корективне гимнастике; 

• Провера стања моторичких и функционалних 

способности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се 

обавља сукцесивно у току 

читаве школске године, на 

основу методологије 

праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичком васпитању - 

стандарди за оцењивање 

физичких способности 

• 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 
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ученика и постигнућа у 

спортским играма 

корективне гимнастике, које ће 

превентивно утицати на могуће 

негативне утицаје услед рада у 

одабраној професији; 

2. 

 

• Развој моторичких 

и функционалних 

способности човека, 

као основа за 

реализовање 

постављених циљева 

и исхода; 

 

• Вежбе снаге без и са малим теговима (до 4 кг.); 

• Трчање на 60 м и 100 м; 

• Трчање на 800 м ученице и 1000 м ученици; 

• Вежбе растезања (број понављања и издржај у 

крајњем положају), 

• Полигони спретности и окретности и спортске 

игре; 

• Аеробик; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се 

обавља сукцесивно у току 

читаве школске године, на 

основу методологије 

праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичком васпитању - 

стандарди за оцењивање 

физичких способности 

ученика и постигнућа у 

спортским играма 

• 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; 

 

• Усвајање знања, 

умења и вештина из 

спортских грана и 

дисциплина као 

основа за 

реализовање 

постављених циљева 

и исхода; 

• Атлетика; 

• Спортска 

гимнастика: (Вежбе 

на справама и тлу); 

• Спортска игра (по 

избору); 

• Физичка, односно 

спортска активност: 

у складу са 

могућностима 

школе. 

 

• АТЛЕТИКА 

У свим атлетским дисциплинама треба радити на 

развијању основних моторичких особина за дату 

дисциплину;  

Трчања: 

Усавршавање технике трчања на кратке и средње 

стазе: 

-100 м ученици и ученице; 

-800 м ученици и ученице; 

- штафета 4 x 100 м ученици и ученице  

Вежбање технике трчања на средњим стазама 

умереним интезитетом и различитим темпом у 

трајању од 5 до 10 мин. 

Крос: јесењи и пролећни 

-800 м ученице, 

-1000 м ученици. 

Скокови: 

Скок удаљ техником увинућа 

Скок увис леђном 

Бацања: 

Бацање кугле, једна од рационалних техника 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се 

обавља сукцесивно у току 

читаве школске године, на 

основу методологије 

праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичком васпитању - 

стандарди за оцењивање 

физичких способности 

ученика и постигнућа у 

спортским играма 

• 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 

• 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 
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(ученице 4 кг, ученици 5 кг). 

Спровести такмичења у одељењу, на резултат, у 

свим реализованим атлетским дисциплинама.  

• СПОРТСКА ГИМНАСТИКА: ВЕЖБЕ НА 

СПРАВАМА И ТЛУ 

Напомене: 

- Наставник формира групе на основу умења 

(вештина) ученика стечених после основне 

школе: основни, средњи и напредни ниво 

- Наставник олакшава, односно отежава програм 

на основу моторичких способности и претходно 

стечених умења ученика. 

1. Вежбе на тлу 

За ученике и ученице: 

- вага претклоном и заножењем и спојено, 

одразом једне ноге колут напред; 

- став на шакама, издржај, колут напред; 

- два повезана премета странце удесно и улево; 

- за напредни ниво премет странце са окретом за 

180° и доскоком на обе ноге ("рондат") 

2. Прескок 

За ученике коњ у ширину висине 120 цм; за 

ученице 110 цм: 

- згрчка; 

- разношка 

- за напредни ниво: склонка 

3. Кругови 

За ученике /дохватни кругови/: 

- из мирног виса вучењем вис узнето, спуст у вис 

стражњи, издржај, вучењем вис узнето, спуст у 

вис предњи. 

За ученице /дохватни кругови/: 

- уз помоћ суножним одскоком наскок у згиб, њих 

у згибу /уз помоћ/; спуст у вис стојећи 

4. Разбој 

За ученике /паралелни разбој/: 

- из њиха у упору, предњихом саскок са окретом 

за 180° (окрет према притци); 

- њих у упору, у зањиху склек, предњихом упор, 

активности; 

• Жели да се бави физичким, 

односно спортским 

активностима, пошто сагледава 

(детектује) позитивне 

карактеристике физичке и 

спортске активности - њихове 

позитивне утицаје на здравље, 

дружење и добро расположење; 

• Сагледа негативне утицаје 

савременог начина живота 

(пушење, дрога, насиље, 

деликвентно понашање) и буде 

свестан да је физичким, односно 

спортским активностима могуће 

предупредити негативне утицаје; 

• Комуницира путем физичких 

односно спортских активности са 

својим друговима и ужива у 

дружењу и контактима; 

• Доводи у везу свакодневни 

живот и способност за учење и 

практичан рад са физичким, 

односно спортским активностима 

и правилном исхраном; 

• самостално бира физичку, 

односно спортску активност и 

изводи је у окружењу у коме 

живи; 

• Објасни да покрет и кретање, 

без обзира на то којој врсти 

физичке, односно спортске 

активности припада, има своју 

естетску компоненту (лепота 

извођења, лепота доживљаја); 

• Ужива у извођењу покрета и 

кретања; 

• Наводи основне олимпијске 

принципе и примењује их на 
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зањих у упору, у предњиху склек 

За ученице /двовисински разбој или једна притка 

вратила/: 

- наскок у упор на н/п, премах једном ногом до 

упора јашућег, прехват у потхват упорном руком 

(до предножне) и спојено одножењем заножне 

премах и саскок са окретом за 90о (одношка), 

завршити боком према притци. 

5. Вратило 

За ученике /дохватно вратило/: 

- суножним одривом узмак; ковртљај назад у 

упору предњем; саскок замахом у заножење 

(зањихом). 

6. Греда 

За ученице /висока греда/: 

- залетом и суножним одскоком наскок у упор, 

премах одножно десном; окрет за 90 °, упором 

рукама испред тела преднос разножно; ослонцем 

ногу иза тела (напреднији ниво: замахом у 

заножење) до упора чучећег; усправ, усправ, 

ходање у успону са докорацима, вага претклоном, 

усклон, саскок пруженим телом (чеоно или бочно 

у односу на справу) 

7. Коњ са хватаљкама 

За ученике: 

- премах одножно десном напред замах улево, 

замах удесно, замах улево и спојено премах левом 

напред; премах десном назад, замах улево, замах 

удесно и спојено одножењем десне, саскок са 

окретом за 90° улево до става на тлу, леви бок 

према коњу.  

Школско такмичење (одељење, школа): актив 

наставника физичког васпитања бира справе на 

којима ће се ученици такмичити. 

За напредније ученике: састави из система 

школских спортских такмичења и учешће на 

вишим нивоима школских такмичења. 

Минимални образовни захтеви:  

За ученике: наставни садржаји из програма вежби 

школским спортским 

такмичењима и у слободном 

времену; 

• Препозна нетолерантно 

понашање својих другова и 

реагује на њега, шири дух 

пријатељства, буде истрајан је у 

својим активностима. 

• Се правилно односи према 

окружењу у коме вежба, рекреира 

се и бави се спортом, што 

преноси у свакодневни живот; 

• Учествује на школском 

такмичењу и у систему школских 

спортских такмичења. 
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*Корелација са другим наставним предметима:  Сваки од образовних профила има карактеристике везане за обнављање конкретних стручних послова, који 

захтевају одређене положаје тела, покрете и кретања, који могу негативно утицати на правилно држање (статус кичменог стуба и статусстопала). Како би се 

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

програмирају посебни садржаји, којима се обезбеђује превенција. Биологија, Физика, Екологија, Хемија, Ликовна култура, Музичка култура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на тлу, прескока, једне справе у упору и једне 

справе у вису; 

За ученице: наставни садржаји из програма вежби 

на тлу, прескока, греде и двовисинског разбоја.  

 

• СПОРТСКА ИГРА (по избору) 

• Понављање и учвршћивање раније обучаваних 

елемената игре; 

• Даље проширивање и продубљавање техничко-

тактичке припремљености ученика у складу са 

изборним програмом за дату игру. На основу 

претходних умења у техници и тактици наставник 

планира конкретне садржаје из спортске игре; 

• Актив наставника, према програму који сам 

доноси (из програма трећег разреда (програм по 

избору ученика) у складу са могућностима школе, 

организује наставу за коју ученици покажу 

посебно интересовање; 

• Препорука: уколико је могуће, организовати 

наставу пливања (посебно обуку за непливаче). 

• Теоријских часова (2 у првом и 2 у другом полугодишту);• Атлетика (12 часова)• Гимнастика: вежбе на справама и тлу (12) часова;• Спортска игра: по избору 

школе (12 часова);• Физичка активност, односно спортска активност:у складу са могућностима школе а по избору ученика (10 часова)..• Пливање (10 часова).; 

• Провера знања и вештина (4 часа) 

Укупан број часова 70   
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Наставни предмет: МАТЕМАТИКА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Пекар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

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, 1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви: 

  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 

 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 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. Реални бројеви 9 

• Преглед бројева, операције са 

реалним бројевима 

• Апсолутна вредност реалног 

броја 

• Приближна вредност реалних 

бројева, правила заокруживања 

• Апсолутна и релативна грешка 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

1. усмену проверу 

знања 

2. писмену 

провера знања 

3. тестове знања 

• разликује основне подскупове скупа реалних бројева 

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

• 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 
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• заокружи број на одређени број децимала 

• одреди апсолутну и релативну грешку 

 

2. 
Пропорционалност 13 

• Размера и пропорција 

• Директна и обрнута 

пропорционалност 

• Прост сразмерни рачун 

• Рачун поделе 

• Рачун мешања 

• Процентни и промилни рачун 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

1. усмену проверу 

знања 

2. писмену 

провера знања 

3. тестове знања 

• 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, да је примени у решавању једноставних 

проблема и. прикаже графички 

• решава проблем који се односи на мешање две 

компоненте 

• одреди непознату главницу, проценат или процентни 

износ 

3. 

 

Рационални алгебарски 

изрази 
14 

• Полиноми 

• Растављање полинома на 

чиниоце 

• НЗД и НЗС полинома 

• Трансформације рационалних 

алгебарских израза 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

1. усмену проверу 

знања 

2. писмену 

провера знања 

3. тестове знања 

• 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 

4. Геометрија 12 

• Геометријски појмови и везе 

између њих 

• Троугао 

• Значајне тачке троугла 

• Четвороугао 

• Талесова теорема 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

1. усмену проверу 

знања 

2. писмену 

провера знања 

3. тестове знања 

• 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 конструише 

симетралу дужи 

• конструише центар описане кружнице око троугла 

• дефинише појам симетрала угла и конструише 

симетралу угла 
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*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Физика, Хемија, Операције и мееса у пекарству, Тржиште и промет пекарских производа, 

Предузетништво  

 

 

 

 

 

• 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 

5. 
Линеарне једначине и 

неједначине 
14 

• Линеарна једначина и њене 

примене 

• Линеарна функција и њен 

график 

• Линеарна неједначина 

• Систем линеарних једначина 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

1. усмену проверу 

знања 

2. писмену 

провера знања 

3. тестове знања 

• дефинише појам линеарне једначине 

• реши линеарну једначину 

• примени линеарну једначину на решавање проблема 

• решава једначине које се своде 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 

6. У току школске године предвиђена су 4 писмена задатка (по 2 у полугодишту). За реализацију писмених задатака са исправкама планирано је 8 часова 

Укупан број часова 70 
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Наставни предмет: ИСТОРИЈА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Пекар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

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, 1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви предмета:  

1. Стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести; 

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

3. Развијање индивидуалног и националног идентитета; 

4. Стицање и проширивање знања, развијање вештина и формирање ставова неопходних за разумевање савременог света (у националном, регионалном, 

европском и глобалном оквиру); 

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

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

Задаци наставе историје су да ученици стекну  и  прошире  знања  о  националној  и  општој  историји  (политичкој,  економској, друштвеној,  културној...),  да  

разумеју  узроке  и  последице  историјских  догађаја,  појава  и процеса,  и  улогу  истакнутих личности  у  развоју  људског друштва; да поседују  свест о 

повезаности појава из прошлости са појавама из садашњости; да разумеју  да  национална  историја  представља  саставни  део  регионалне,  европске  и глобалне  

историје; развијају  истраживачки  дух  и  критички  однос  према  прошлости  самосталном  анализом различитих  историјских  извора  и  литературе  и  

проналажењем  и  систематизовањем  стечених информација; да буду  оспособљени  за  проналажење,  прикупљање  и  коришћење  информација  датих  у 

различитим  симболичким  модалитетима  (историјске  карте,  графикони,  табеле...)  и  њихово повезивање  са претходним историјским знањем; да буду 

оспособљени  да  препознају  различита тумачења истих историјских догађаја; да ,повезују  стечена знања и вештине са  садржајима  сродних  наставних 

предмета да буду  оспособљени  за  примену  стечених  знања  и  практичних  вештина  у  свакодневном животу; да унапређују  вештине  неопходне  за  

индивидуални  и  тимски  рад  (комуникативност, образлагање сопствених ставова, аргументовани дијалог...)   да развијају  одговорност, систематичност, 

прецизност  и позитивни став  према  учењу; да развијају свест о квалитету стеченог знања и потреби сталног усавршавања.  

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

1. 
Српска држава 

и државност 
33 

• Српска државност у средњем веку. 

• Српски народ и његови суседи у средњем веку. 

• Положај Срба под османском, хабзбуршком и 

млетачком влашћу (XVI-XVIII век). 

• Српска револуција 1804-1835. и њено место у 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања. 

• препозна различите историјске 

садржаје (личности, догађаје, појаве 

и процесе) и доведе их у везу са 

одговарајућом временском 

одредницом и историјским 
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контексту европских збивања. 

• Развој државних институција. 

• Развој уставности. 

• Улога модерних династија (Карађорђевићи, 

Обреновићи, Петровићи) у развоју српске 

државности. 

• Ратови Србије и Црне Горе за независност 1876-

1878. 

• Формирање модерног политичког система и 

настанак странака (радикалне, либералне и 

напредњачке). 

• Положај Срба под османском и хабзбуршком 

влашћу у XIX и почетком XX века. 

• Србија и Црна Гора у Балканским ратовима и 

Првом светском рату. 

Најзначајније личности (вожд Карађорђе Петровић, 

кнез Милош Обреновић, прота Матеја Ненадовић, 

митрополит Стефан Стратимировић, Димитрије 

Давидовић, Тома Вучић Перишић, Илија 

Гарашанин, кнез Александар Карађорђевић, кнез 

Михаило Обреновић, Владимир Јовановић, Светозар 

Милетић, краљ Милан Обреновић, владика Петар И 

Петровић, владика Петар II Петровић, књаз Данило 

Петровић, књаз Никола Петровић, Лука Вукаловић, 

Јован Ристић, Стојан Новаковић, Никола Пашић, 

краљ Александар Обреновић, краљ Петар И 

Карађорђевић, престолонаследник Александар 

Карађорђевић, Радомир Путник, Степа Степановић, 

Живојин Мишић, Петар Бојовић, Јанко Вукотић...). 

периодом; 

• разликује периоде у којима је 

постојала, престала да постоји и 

поново настала српска држава; 

• наведе и упореди одлике српске 

државности у средњем и новом веку; 

• уочи утицај европских 

револуционарних збивања на развој 

српске националне и државне идеје; 

• објасни узроке и последице Српске 

револуције, ослободилачких ратова 

1876-1878, Балканских ратова и 

Првог светског рата; 

• уочи и објасни на историјској карти 

промене граница српске државе; 

• лоцира места најважнијих битака 

које су вођене током Српске 

револуције, ослободилачких ратова 

1876-1878, Балканских ратова и 

Првог светског рата; 

• опише улогу истакнутих личности у 

Српској револуцији, у развоју 

државних институција и формирању 

модерног политичког система, у 

ослободилачким ратовима 1876-1878, 

Балканским ратовима и Првом 

светском рату; 

• изведе закључак о значају 

уставности за развој модерног 

политичког система. 

 

2. 

 

Српски народ 

у 

југословенској 

држави 

15 

• Југословенска идеја и конституисање државе. 

• Одлике политичког система у југословенској 

краљевини (политичке борбе, Видовдански и 

Октроисани устав, лични режим краља Александра, 

стварање Бановине Хрватске и отварање српског 

питања). 

• Априлски рат и последице пораза, геноцид над 

Србима у НДХ. 

• Отпор, устанак и грађански рат. 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања. 

• образложи најважније мотиве и 

узроке стварање југословенске 

државе; 

• уочи значај настанка југословенске 

државе за српски народ; 

• идентификује одлике југословенске 

државе као монархије и као 

републике; 

• разликује особености друштвено-
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• Биланс рата и допринос Југославије победи 

антифашистичке коалиције. 

• Проглашење републике и изградња новог 

државног и друштвеног уређења. 

• Сукоб Југославије и социјалистичких земаља - 

резолуција Информбироа, Голи оток. 

• Југославија између истока и запада. 

• Разбијање и распад Југославије - пораз Југославије 

као идеје, политичког пројекта и друштвеног 

система, велике силе и југословенска криза, ратови у 

Словенији, Хрватској, Босни и Херцеговини, 

настанак нових држава, сукоби на Косову и 

Метохији и НАТО интервенција 1999, Косовско 

питање, раздвајање Србије и Црне Горе. 

• Најзначајније личности (краљ Александар И 

Карађорђевић, Никола Пашић, Стјепан Радић, Љуба 

Давидовић, Светозар Прибићевић, Антон Корошец, 

Милан Стојадиновић, Влатко Мачек, кнез Павле 

Карађорђевић, краљ Петар II Карађорђевић, генерал 

Драгољуб Михаиловић, генерал Милан Недић, Анте 

Павелић, Јосип Броз Тито, Слободан Милошевић, 

Фрањо Туђман...). 

политичких система који су 

постојали у југословенској држави; 

• уочи и разуме међународни положај 

југословенске државе; 

• образложи допринос 

југословенских антифашистичких 

покрета победи савезника у Другом 

светском рату; 

• именује најважније личности које 

су утицале на друштвено-политичка 

збивања у Југославији. 

 

3. 

Достигнућа 

српске културе 
12 

• Средњовековна култура Срба (језик и писмо, 

верски карактер културе, Мирослављево јеванђеље, 

књижевност, најзначајније задужбине, правни 

споменици). 

• Последице сеоба на српску културу (утицај 

западноевропских културних кретања на српску 

културу). 

• Успон грађанске класе. 

• Свакодневни живот сеоског и градског 

становништва. 

• Културна и просветна политика - оснивање Велике 

школе, Универзитета, академије наука, Народног 

позоришта. 

• Европски културни утицаји. 

• Личности - Свети Сава, деспот Стефан Лазаревић, 

монахиња Јефимија, Доситеј Обрадовић, Вук 

Караџић, Сава Текелија, Петар II Петровић Његош, 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања. 

• разликује периоде у којима су 

настала најзначајнија дела српске 

културе; 

• упореди одлике српске културе 

различитих периода; 

• објасни утицаје историјских 

збивања на културна кретања; 

• опише одлике свакодневног живота 

код Срба у различитим епохама и 

областима; 

• именује најважније личности које 

су заслужне за развој српске културе. 
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*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Српски језик и књижевност, Географија, Грађанско васпитање, Верска настава 

 

 

 

Паја Јовановић, Урош Предић, Надежда Петровић, 

Лаза Костић...). 

• Српска култура као део југословенског културног 

простора (културна сарадња и прожимања, наука, 

уметнички покрети, хуманитарне и спортске 

организације, популарна култура, личности - Никола 

Тесла, Михајло Пупин, Михаило Петровић Алас, 

Јован Цвијић, Милутин Миланковић, Бранислав 

Нушић, Исидора Секулић, Јован Дучић, Ксенија 

Атанасијевић, Слободан Јовановић, Сава 

Шумановић, Иван Мештровић, Иво Андрић, Милош 

Црњански, Бојан Ступица, Десанка Максимовић, 

Борислав Пекић, Добрица Ћосић, Александар 

Петровић, Александар Поповић, Емир Кустурица, 

Душан Ковачевић…). 

4. 

Српски народ 

и  Србија у 

савременом 

свету 

          

10 

• Најутицајније државе и организације у 

међународним политичким и економским односима. 

• Улога Организације уједињених нација у очувању 

мира у свету, борби против сиромаштва и заштити 

културних споменика. 

• Геополитички положај Србије. 

• Чланство Србије у регионалним, европским и 

светским организацијама (Савет Европе, ОЕБС, 

ОУН…). 

• Срби ван Србије (проблем избеглица, Црна Гора, 

Република Српска, Срби у дијаспори). 

• Свет почетком XXI века - научни и технолошки 

развој, Интернет, утицај медија на јавно мњење, 

популарна култура, глобализација, тероризам, 

еколошки проблеми... 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања. 

• идентификује најважније чиниоце у 

међународним политичким и 

економским односима; 

• разуме место и улогу Србије у 

савременом свету; 

• утврди значај чланства Србије у 

међународним организацијама; 

• објасни утицај савремених 

техничких достигнућа на повезивање 

људи у свету. 

Укупан број часова             70   
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Наставни предмет: РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Пекар 

Годишњи фонд часова: Теорија Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

 70   

Недељни фонд часова:  2   

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

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012 и 1/2013 – исп, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник.) 

Циљ  наставе предмета:  

1. Упознавање са значајем информатичке компетентности и дигиталне писмености за живот у савременом друштву 

2. Упознавање ученика са основним постулатима информатике; 

3. Оспособљавање ученика за коришћење основних могућности оперативних система и система датотека 

4. Упознавање основних принципа функционисања локалних мрежа и оспособљавање за коришћење мрежних ресурса; 

5. Упознавање основних принципа функционисања интернета и оспособљавање за коришћење његових најпопуларнијих сервиса 

6. Оспособљавање ученика да користе различите изворе информација и имају критички однос према њима, да баратају информацијама, да одвајају битно од 

небитног, да процењују исправност извора и употребе их на ефикасан начин 

7. Оспособљавање ученика за тумачење и разликовање података и информација кроз табеларно, графичко, текстуално приказивање, проналажење примене, 

повезивање са претходним знањем из других предмета 

8. Оспособљавање ученика да одаберу и примене најприкладнију технологију сходно задатку, области у којој је примењују или проблему који решавају 

9. Оспособљавање за одговорну примену препорука заштите здравља, безбедности, личне и приватности других у свакодневном раду у дигиталном окружењу 

10. Развијање свести о важности етичког коришћења информација и технологије 

11. Оспособљавање за коришћење рачунара у другим предметним областима; 

12. Развијање интересовања за стицање потребних знања и развој вештина које би ученици употребили за даље образовање и напредовање 

Задаци: да ученици: 

– развију свест о неопходности коришћења рачунара у свакодневном животу и раду и значају информатике за функционисање и развој друштва; 

– примене стечена знања и вештине у стицању конкретног образовања за будуће занимање; 

– јачају способност за прецизно и концизно дефинисање проблема; упознају се са алгоритамским начином решавања проблема и основним алгоритмима; 

– стекну знања потребна за подешавање параметара оперативног система на нивоу корисничког интерфејса, коришћење могућности оперативних система и 

система датотека конкретног оперативног система; 

– овладају коришћењем програма за обраду текста и табеларних података и креирање докумената у коме су интегрисани текст, слика и табела; 

– упознају начине израде презентација и оспособе се за израду једноставнијих презентација; 

– разумеју принципе функционисања интернета, локалних мрежа и оспособе се за коришћење мрежних ресурса, интернет сервиса и система за електронско 

учење; 
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– унапреде способности за брзо, ефикасно и рационално проналажење информација коришћењем рачунара, као и њихово критичко анализирање и преношење; 

– развију прецизност, рационалност и креативност у раду са рачунаром; 

– на адекватан начин користе предности рачунара и друштвених мрежа у удруживању са другима и покретању акција чији је циљ ширење корисних 

информација или пружање помоћи и подршке онима којима је то потребно; 

– изграде правилне ставове према коришћењу рачунара, без злоупотребе и претеривања које угрожава њихово физичко и ментално здравље; 

– упознају савремена ергономска решења која олакшавају употребу рачунара и изграде спремност за праћење нових решења у области информатичке 

технологије; 

– развијају способности да стечена знања примењују за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневном животу. 

Редни 

бр. 
Назив теме Бр. часова Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. 

Основе 

рачунарске  

технике 

10 

Информација и информатика. Кодирање 

информација коришћењем бинарног бројевног 

система. Представљање разних типова 

информација (текстуалне, графичке, звучне). 

Кодирање карактера, кодне схеме. Јединице за 

мерење количине информација. Значај и 

примена рачунара. Карактеристике 

информационог друштва. Утицај рачунара на 

здравље. Структура и принцип рада рачунара. 

Врсте меморије рачунара. Процесор. Матична 

плоча. Магистрала. Улазно-излазни уређаји. 

Утицај компоненти на перформансе рачунара. 

Софтвер, појам и улога у PC. Врсте софтвера. 

Намена сваке врсте софтвера   

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестови знања 

- активност на часу 

• Објасни значење појмова податак, 

информација и информатика 

• Разликује појмове бит и бајт 

• Наведе јединице за мерење количине 

података 

• Претвара меру количине података из једне 

мерне јединице у другу 

• Објасни основне карактеристике 

информационог друштва 

• Наведе опасности и мере заштите здравља 

од претеране и неправилне употребе рачунара  

• Препозна компоненте из којих се састоји 

рачунар и објасни њихову функционалност 

• Објасни намену оперативно и спољашње 

меморије у рачунарском систему 

• Наброји врсте спољашњих меморија и 

објасни њихове карактеристике 

• Објасни сврху софтвера у рачунарском 

систему 

• Наброји врсте софтвера и објасни њихову  

2. 

Рад у 

оперативном 

систему 

6 

Подешавање радног окружења. Концепти 

организације докумената и фасцикли. Типови 

датотека. Претрага садржаја по различитим 

критеријумима. Манипулација садржајима на 

диску. Инсталација корисничког софтвера. 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестови 

практичних 

вештина 

- активност на часу 

• Објасни сврху (намену) оперативног 

система 

• Наброји оперативне системе који се данас 

користе на различитим дигиталним уређајима 

• Изврши основна подешавања радног 

окружења ОС 

• Разликује типове датотека 
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• Хијерархијски организује фасцикле и 

управља фасциклама и документима (Копира, 

премешта и брише документе и фасцикле) 

• Врши претрагу садржаја по различитим 

критеријумима 

• Разуме потребу за инсталирањем новог 

софтвера 

• Врши компресију и декомпресију фасцикли 

и докумената  

3. Примена ИКТ-а 40 

Интерфејс текст процесора. Једноставнија 

подешавања интерфејса. Правила слепог куцања. 

Операције са документима (креирање, отварање, 

премештање од једног до другог отвореног 

документа, чување, затварање). Едитовање 

текста. Премештање садржаја између више 

отворених докумената. Уметање у текст: 

специјалних симбола, датума и времена, слика, 

текстуалних ефеката. Проналажење и замена 

задатог текста. Уметање и позиционирање 

нетекстуалних објеката. Уметање табеле у текст. 

Логичко структуирање текста (наслови, 

параграфи, слике табеле). Форматирање текста 

(страница, ред, маргине, проред). Форматирање 

текста. Исправљање грешака. Нумерација 

страница. Израда стилова. Коришћење готових 

шаблона и израда сопствених шаблона. Писање 

математичких формула. Генерисање садржаја и 

индекса појмова. Штампање докумената. 

Индивидуални и сараднички рад над 

документима уз коришћење текст процесора у 

облацима. 

Подешавање радног окружења програма за 

израду мултимедијалне презентације. Рад са 

документима. Додавање и манипулација 

страницама, слајдовима или фрејмовима. 

Основна правила и смернице за израду 

презентације (количина текста и објеката, 

величина и врста слова, дизајн,...). Форматирање 

текста. Додавање објеката (слика, звука, 

 

- тестови 

практичних 

вештина 

- активност на часу 

- праћење 

индивидуалних или 

групних пројеката 

• Одабере и примењује одговарајућу 

технологију (алате и сервисе) за реализацију 

конкретног задатка 

• креира дигиталне продукте, поново их 

користи, ревидира и проналази нову намену 

• користи технологију за прикупљање, 

анализу, вредновање и представљање 

података и информација 

• припреми и изведе аутоматизовану 

аналитичку обраду података коришћењем 

табеларних и графичких приказа  
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филма,...). Избор позадине или дизајна-тема. 

Ефекти анимације (врсте, подешавање 

параметара, анимационе шеме). Прелаз између 

слајдова или фрејмова. Интерактивна 

презентација (хиперлинкови и дугмад). 

Штампање презентације. Подешавање 

презентације за јавно приказивање. Сараднички 

рад при изради презентације. Наступ презентера 

(држање тела, вербална и невербална 

комуникација, савладавање треме). 

Подешавање радног окружења програма за 

табеларна прорачунавања. Рад са документима. 

Уношење података (појединачно и аутоматско 

попуњавање). Измена типа и садржаја ћелија. 

Сортирање и филтрирање. Подешавање 

димензија, премештање, фиксирање и сакривање 

редова и колона. Додавање и манипулација 

радним листовима. Уношење формула са 

основним аритметичким операцијама. 

Референце ћелија. Функције за сабирање, средњу 

вредност, најмању, највећу, пребројавање, 

заокруживање. Логичке функције. Копирање 

формула. Форматирање ћелија. Типови 

графикона, приказивање података из табеле. 

Подешавање изгледа странице документа за 

штампање (оријентација папира, величина, 

маргине, прелом стране, уређивање заглавља и 

подножја, аутоматска нумерација страна). 

Преглед пре штампе, аутоматско штампање 

заглавља колона, штампање опсега ћелија, целог 

радног листа, целог документа, графикона, 

одређивање броја копија. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Рачунарске 

мреже, интернет 

и електронска 

комуникација 

14 

Сервиси Интернета: World Wide Web, FTP, 

електронска пошта, веб-форуми. Веб-читачи. 

Претраживачи.  Интернет мапе. Виртуелни 

телефон. Друштвене мреже и њихово 

коришћење. Електронска трговина, електронско 

банкарство, учење на даљину.  Право и етика на 

Интернету. Локалне мреже. Повезивање чворова 

 

 

 

 

- праћење 

остварености 

исхода 

• Приступа садржајима на интернету, 

претражује интернет и преузима жељене 

садржаје 

• Користи електронску пошту 

• Користи интернет мапе, виртуелни телефон 

и сличне веб-сервисе 

• Објасни појмове електронска трговина и 
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*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Српски језик и књижевност, Енглески језик, Математика, Стручни предмети 

 

 

мреже. Рачунари-сервери и рачунари-клијенти. 

Интернет провајдери и њихове мреже. 

Технологије приступа интернету. Глобална 

мрежа (Интернет). Интернет протокол. IP шема 

адресирања. Рутер и рутирање. Организација 

домена и доменских имена. Систем доменских 

имена DNS. Формирање локалне мреже. Дељење 

ресурса локалне мреже. Навигација кроз локалну 

мрежу. Повезивање локалне мреже са глобалном 

мрежом (интернетом). 

- електронски 

тестови 

- активност на часу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

електронско банкарство 

• Објасни како функционише учење на 

даљину 

• Освести важност поштовања правних и 

етичких норми при коришћењу интернета 

• Објасни предности умрежавања 

• Наведе могуће структуре локалне мреже и 

уређаје који се користе за умрежавање 

• Користи ресурсе локалне мреже 

• Објасни у чему је разлика између рачунара-

сервера и рачунара-клијената 

• Објасни чему служи рутер и шта је 

рутирање 

• Објасни који посао обављају интернет-

провајдери 

• Наведе начине приступа интернету 

• Објасни разлику између локалне и глобалне 

мреже 

• Објасни принципе функционисања 

интернета 

• Објасни појам и сврху интернет протоколи 

• Објасни зашто постоји систем доменских 

имена  

• процени квалитет информација са којима се 

сусреће 

• препозна прихватљиво / неприхватљиво 

понашање у оквиру дигиталне комуникације; 

• пријави непримерене дигиталне садржаје 

или нежељене контакте и потражи помоћ 

• препозна знаке зависности од технологије и 

правовремено реагује 

• води рачуна о онлајн идентитету и 

приватности;  

Укупан број часова            70    
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Б. Обавезни стручни предмети: ПЕКАР (Први разред) 

Наставни предмет: ФИЗИКА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Пекар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране 

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви  предмета: 

- Стицање знања о значају и месту физике као научне дисциплине и њеним везама са математиком и осталим природним и техничким наукама; 

- Стицање знања о физичким појавама и процесима; 

- Развијање свести о примени физичких закона у техници. 

 Задаци: 

Стицање  знања о физичким појавама и законима,развијање самосталности у раду,радне навике,писменост-техничка 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

Вредновање остварености исхода 

1. Кинематика 15 

• Предмет, методе и задаци физике, веза 

са другим природним наукама  

• Основне физичке величине и њихове 

јединице (SI систем) 

• Основне операције с векторима 

(сабирање, одузимање и разлагање) 

• Референтни систем, вектор положаја 

• Елементи транслаторног кретања 

(путања, пут, средња и тренутна брзина) 

• Равномерно и неравномерно 

праволинијско кретање 

• објасни значај физике као 

фундаменталне науке и корелацију 

са другим природним и техничким 

наукама.  

• разликује основне и изведене 

физичке величине и одговарајуће 

мерне јединице 

• опише и наведе пример 

референтног система 

• врши основне операције са 

векторима 

• дефинише и користи појмове 

брзине и убрзања 

• објасни и наведе примере 

различитих врста кретања 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење остварености исхода 

• тестове знања 
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*Корелација са другим наставним предметима / модулима:   Математика, Операције и мерења у пекарству 

 

 

 

2. 
Динамика 30 

• Инертност тела и маса 

• Њутнови закони 

• Трење и отпор средине 

• Енергија кретања (Ек) и енергија 

положаја(Еп) 

• Механички рад при транслацији   

• Снага и степен корисног дејства 

машине 

• Закон одржања импулса и енергије 

• Врсте поља (електростатичко, 

гравитационо, магнетно) 

• Њутнов закон гравитације  

• Јачина гравитационог поља, убрзање 

слободног падања, тежина и 

бестежинско стање 

• разликује појам масе од појма 

тежине тела 

• формулише и примењује Њутнове 

законе 

• објасни гравитацију и њен утицај 

на кретање тела. 

• опише механички рад, снагу и 

енергију 

• објасни значај закона одржања  

• наведе примере примене 

физичких закона у техници 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење остварености исхода 

• тестове знања 

 

3. 
Електромагнетизам 25 

• Наелектрисано тело, електрична сила, 

јачина поља, потенцијал и напон 

• Електрична струја, дефиниција и 

јачина, струјно коло 

• Магнетно поље, магнетна индукција, 

магнетни флукс 

• Електрична отпорност, Омов закон 

• Топлотно дејство струје, Џул-Ленцов 

закон 

• Електромагнетна индукција 

• Трофазни генератори и 

трансформатори 

• Амперов закон (без извођења) и 

примена 

• Електромотори 

• Заштита од струјних удара 

• дефинише појам електрична 

струја и величине којима се 

описује 

• објасни значај и примену 

електричне струје 

• дефинише појам магнетног поља 

и величине које га описују 

• објасни значај и примену 

електромагнетне индукције 

• наведе принцип рада генератора, 

трансформатора и електромотора 

• објасни опасности од струјног 

удара и опише методе заштите 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење остварености исхода 

• тестове знања 

Укупан број часова      70         
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Наставни  предмет: ХЕМИЈА 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни  профил: Пекар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране 

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви предмета: 

                  -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 

Задаци: 

   -Развијање хемијског знања код ученика као подршке за изучаваење стручних предмета 

 - Развијање одговорног става код ученика према коришћењу супстанци у свакодневном животуи професионалном раду 

 - Развијање способности код ученика за решавање проблема 

  - Унапређење сарадње и тимског рада код ученика 

  - Развијање навика код ученика ради унапређења и заштите животне средине 

  - Развијање хемијске писмености код ученика и способност комуникација у хемији до нивоа практичне писмености 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по 

модулима 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Вредновање 

остварености исхода 

1. 

 

Класе 

неорганских 

једињења 

 

12 

-Оксиди 

-Базе (хидроксиди) 

-Киселине 

-Соли  

 

-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 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

-усмену проверу знања 

-писану проверу знања 

2. 

 

Дисперзни 

системи 
17 

-Колоидни раствори 

-Прави раствори 

-Масени удео супстанце у 

раствору 

-разликује врсте дисперзних система  

-објасни својства колоидних раствора 

-израчуна потребне масе растворене супстанце и растварача за 

припрему раствора одређеног масеног удела 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

-усмену проверу знања 
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-Количинска концентрација 

раствора 

-Јонски производ воде и pH-

вредност 

-Хидролиза соли 

 

-израчуна потребне количине растворене супстанце и растварача за 

припрему раствора одређене количинске концентрације 

(1mol/dm3,0,1mol/dm3) 

-објасни шта представља pH –вредност 

-на основу pH -вредности разврстава растворе на киселе, базне и 

неутралне 

-објасни хидролизу соли и њен утицај на pH-вредност раствора 

-писану проверу знања 

 

3. 
Угљоводоници 5 

-Алкани 

-Алкени 

-Алкини 

-Арени(бензен) 

-Супституција  

-Адиција 

-Сагоревање угљоводоника 

-разликује алкане,алкене,алкине и арене 

-примењује номенклатуру на првих пет чланова хомологног низа 

-дефинише реакције супституције и препозна их на примеру 

-дефинише реакције адиције и препозна их на примеру 

-предвиди продукте сагоревања угљоводоника 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

-усмену проверу знања 

-писану проверу знања 

4. 

 

Органска 

кисеонична 

једињења 

9 

-Алкохоли 

-Феноли 

-Етри 

-Алдехиди и кетони 

-Карбоксилне киселине 

-Естри 

-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 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

-усмену проверу знања 

-писану проверу знања 

 

5. 
Масти и уља 5 

-Добијање триацилглицерола 

-Хидролиза 

триацилглицерола 

-Сапуни 

-дефинише триацилглицероле 

-објасни својства и општом формулом представи добијање 

триацилгицерола 

-објасни хидролизу триацилглицерола у киселој и базној средини 

-дефинише сапуне 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

-усмену проверу знања 

-писану проверу знања 

 

6. 

Угљени 

хидрати 
12 

-Дефиниција и подела 

угљених хидрата 

-Глукоза 

-Фруктоза 

-Дисахариди 

-Полисахариди 

-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 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

-усмену проверу знања 

-писану проверу знања 
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Корелација са дргуим предметима/модулима: Сировине у пекарству, Исхрана људи, Здравствена безбедност хране 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 
Аминокиселине 

и протеини 
10 

-Аминокиселине 

-Протеини 

-Ензими 

-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 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

-усмену проверу знања 

-писану проверу знања 

Укупан број часова 70    
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Наставни предмет: ИСХРАНА ЉУДИ 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Пекар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

35    

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране 

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви предмета:  

- 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. 

Задаци: 

 -Развијање свести о хранљивим и енергетским вредностима појединих намирница  

-Стварање навика за редовним оброцима  

-Разумевање ученика о важности правилне и разноврсне исхране 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Вредновање остварености 

исхода 

1. 

 

Хранљиве 

материје 

 

8 

• Подела и врсте хранљивих материја и 

њихови извори 

• Енергетска вредност и енергетске 

потребе 

• објасни врсте хранљивих материја и њихове изворе 

• објасни улогу појединих хранљивих материја у 

организму  

• дефинише појам енергетске вредности 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

-тестове знања 

 

 

 

2. 

Животне 

намирнице 
12 

• Подела и врсте намирница биљног 

порекла 

• Подела и врсте намирница животињског 

порекла 

• Органска храна - појам и 

карактеристике 

• наведе хемијски састав и значај појединих 

намирница биљног и животињског порекла у 

исхрани  

• објасни разлику између појединих група намирница 

биљног односно животињског порекла 

• дефинише појам органске хране и које су њене 

предности у исхрани људи 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

-тестове знања 

 

3. Правилна 15  • разликује појмове хране и исхране и њихове улоге  Вредновање 
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 исхрана • Принципи правилне исхране 

• Болести неправилне исхране 

• Тровање храном 

• Потребе у људској исхрани 

• објасни улогу 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 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода 

-тестове знања 

 

Укупан број часова      35 *Корелација са другим наставним предметима /модулима: Хемија, Сировине у пекарству 
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Наставни предмет: ОПЕРАЦИЈЕ И МЕРЕЊА У ПЕКАРСТВУ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Пекар 

Годишњи фонд часова: Теоријск настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70 35                                                     

Недељни фонд часова: 2 1                                                     

Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране 

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви предмета: 

- Стицање знања о механичким, томплотним и дифузионим операцијам у пекарству; 

-  Оспособљавање ученика да мери одређене физичке величине различитим инструментима; 

- Оспособљавање ученика да прерачуна измерене величине 

Задаци: 

-  Стицање знања о топлотним и дифузионим операцијама и начинима рада уређаја за пренос топлоте, кондиционирање ваздуха и сушење у пекарској индустрији 

- Оспособљавање ученика да самостално мери масу, запремину, густину, проток, ниво и притисак и изврши гранулометријску анализу 

- Оспособљавање ученика за мерење температуре, релативне влажности, брзине сушења и припрему раствора 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Вредновање остварености 

исхода 

1. 

 

 

Механичке 

операције у 

пекарству 

Т 42 

В 21 

 

укупно 

63 

ТЕОРИЈА: 

• SI систем 

• Маса - појам и јединице 

• Запремина - појам и јединице 

• Густина - појам и јединице 

• Притисак - појам и јединице 

• Проток - појам и јединице 

• Карактеристике флуида 

• Транспорт флуида 

• Цевоводи 

• Црпке и вентилатори 

• Транспорт чврстог и тестастог материјала 

• Транспортери 

• Ситњење материјала и  

• Уређаји за ситњење 

• Просејавање материјала 

• Уређаји за просејавање материјала 

• 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 просејавања 

• објасни принцип рада уређаја за ситњење и 

просејавање који се користе у пекарској 

индустрији 

• објасни појам мешања материјала 

• ученик води дневник 

вежби 

• на крају модула 

реализовати тест знања за 

теорију и тест 

практичних вештина за 

вежбе 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 

• тестове практичних 

вештина 
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• Мешање течности, прашкастих и тестастих 

материјала 

• Мешалице 

 

ВЕЖБЕ: 

• Превођење већих у мање јединице и обрнуто 

• Превођење системских у несистемске 

јединице и обрнуто 

• Мерење масе 

• Ваге - лабораторијске и погонске 

• Мерење запремине течности 

• Калибрисани и градуисани судови 

• Мерење густине 

• Мерење притиска 

• Уређаји за мерење притиска 

• Мерење запреминског протока течности 

• Уређаји за мерење протока 

• Мерење нивоа течности 

• Гранулометријска анализа материјала 

 

 

• опише начин рада мешалица које се користе у 

пекарској индустрији 

 

 

 

• користи основне и изведене јединице СИ 

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 

• мери густину 

• изврши гранулометријску 

 

2. 

Топлотне и 

дифузионе 

операције у 

пекарству 

Т 28 

В 14 

 

укупно 

42 

ТЕОРИЈА 

• Температура - појам и јединице 

• Топлота - појам и јединице 

• Начини преноса топлоте 

• Уређаји за пренос топлоте 

• Растварање 

• Влажност ваздуха 

• Кондиционирање ваздуха 

• Кондиционери 

• Сушење и фазе сушења 

• Сушнице 

 

 

• објасни појам топлоте 

• опише начине 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 фазе сушења 

• ученик води дневник 

вежби 

• на крају модула 

реализовати тест знања за 

теорију и тест 

практичних вештина за 

вежбе 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 
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*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Физика, Хемија, Сировине у пекарству 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕЖБЕ 

• Инструменти за мерење температуре 

• Мерење температуре 

• Превођење °C у К и обрнуто 

• Припрема раствора одређеног масеног удела 

• Мерење релативне влажности ваздуха 

хигрометром 

• Сушење узорка брашна, тестенине,… 

• Одређивање брзине сушења 

• опише начин сушења материјала 

• објасни принцип рада и примену сушница у 

пекарској индустрији 

 

• 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 

• тестове практичних 

вештина 

Укупан број часова 105    
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Наставни предмет: СИРОВИНЕ У ПЕКАРСТВУ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Пекар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70 70 210 60 

Недељни фонд часова: 2 2 6  

Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране 

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви предмета: 

 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 сиситемима квалитета 

Задаци: 

 Усвајање стручне терминологије која је неопходна за комуникацију струци 

 Развијање осећаја за економичну употребу сировина 

 Развијање еколошке свести код ученика и упознавање ученика са прописима заштите на раду, заштите животне средине и важности њиховог доследног 

поштовања  

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

Вредновање 

остварености 

исхода 

 

1. 

 

Основне 

сировине у 

пекарству 

Т 46 

В 46 

П 138 

Б 20 

 

укупно 

260 

 

 

Теорија: 

Житарице, грађа и хемијски састав, хемијски састав пшеничног 

брашна, врсте брашна, типови брашна, квалитетне групе брашна, 

фактори квалитета брашна, вода , кухињска со, средства за 

нарастање теста, законски прописи о квалитету и употреби 

сировина, складиштење основних сировина, амбалажа, контролне 

тачке у складиштима основних сировина (HACCP) 

 

 

 

  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 тест и  

хемијска средства за        

нарастање) 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

-тестове знања 

- тестове 

практичних 

вештина 
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Вежбе: 

Правилник о мерама ХТЗ, лабораторијско посуђе, сензорна оцена 

квалитета сировина, физичко-хемијске особине брашна ( тип, влага, 

глутен, киселински степен, величина честице, узорковање,...), 

обрачун основних сировина, утицај основних сировина на особине 

теста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практична настава, настава у блоку: 

Упознавање са деловима погона, принципи добре произвођачке и 

хигијенске праксе, критичне тачке при складиштењу и просејавању, 

рад на ситима и вагама, припрема основних сировина. 

 

 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 

 

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 блоку: 

 наброји просторије пекаре 

 примени важеће прописе заштите 

на раду 

 примени принципе добре 

произвођаче и хигијенске праксе 

 изврши пријем и правилно 

ускладишти основне сировине 

 провери органолептичку 

исправност основних сировина 
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сировина 

 мери критичне границе ( 

температура, влажност,...) у 

складиштима основних сировина 

 измери основне сировине 

 припреми основне сировине 

 сортира и одлаже отпад на 

одговарајући начин 

2. 

 

Помоћне 

сировине у 

пекарсву 

Т 24 

В 24 

П 72 

Б 30 

 

 

укупно

150 

Теорија: 

Помоћне сировине, врсте, хемијски састав и особине, адитиви, 

врсте и примена у пекарству, законски прописи о квалитету и 

употреби сировина, складиштење помоћних сировина, промене на 

сировинама током чувања, услови чувања, амбалажа врсте и 

примена у пекарству, контролне критичне тачке у складиштима 

помоћних сировина (HACCP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вежбе: 

Утицај помоћних сировина на особине теста, органолептичка оцена 

квалитета помоћних сировина, обрачун сировина 

 

 

 

 

 

Практична настава, настава у блоку: 

Принципи добре произвођачке и хигијенске праксе, транспортна 

средства у пекари, рад на пријему сировина, критичне тачке при 

складиштењу, мерење и припрема помоћних сировина 

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 тачке у 

складиштима за помоћне 

сировине 

Вежбе: 

 оцени органолептичке 

особине помоћних сировине 

 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 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

-тестове знања 

- тестове 

практичних 

вештина 
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*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Хемија, Исхрана људи, Операције и мерења у пекарству 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 користи различита 

транспортна средства у 

пекари 

 изврши пријем и правилно 

ускладишти помоћне 

сировине 

 мери критичне границе ( 

температура,влажност...) у 

складиштима помоћних 

сировина 

 измери помоћне сировине 

 припреми помоћне сировине 

 сортира и одлаже отпад на 

одговарајући начин 

 

Укупан број часова    410   
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В. Изборни предмети: ПЕКАР (први разред) 

Наставни предмет: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Пекар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

35    

Недељни фонд часова: 1    

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, 1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљ предмета:  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. 

Задаци: да се код ученика развија самопоштовање , способност разумевања разлика међу људима, развој комуникацијских вештина, аргументовано излагање 

сопственог мишљења  и овладавање техникама  групног рада. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. Ја, ми и други 7 

• Изради "лични беџа", представи 

своје особине и карактеристике 

другима 

• Драматизација "У купеу" 

• Користи прилоге и радне 

материјале који се налазе у 

приручнику и осмишљени су за 

сваку радионицу 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• 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, дискриминације, 

нетолеранцију по различитим основама. 

• Препозна последице постојања нетолеранције, 

дискриминације, стереотипа, предрасуда 

2. 

 

Комуникација у 

групи 
8 

• Анализира карактеристике 

дебате и осмишљава и организује 

дебату на изабрану тему 

• Користи прилоге и радне 

материјале који се налазе у 

приручнику и осмишљени су за 

сваку радионицу 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• Искаже, образложи и брани мишљење аргументима 

• Активно слуша 

• Дебатује и дискутује на неугрожавајући начин, 

уважавајући мишљење других 

• Објасни разлику између дијалога и дебате 

• Објасни разлоге и начине настанка гласина у 

свакодневној комуникацији и објасни последице које 

изазивају гласине 
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*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Српски језик и књижевност, Историја, Социологија са правима грађана 

 

 

 

 

 

3 

 

Односи у групи/ 

заједници 
20 

 

• Користи прилоге и радне 

материјале који се налазе у 

приручнику и осмишљени су за 

сваку радионицу 

• Анализира карактеристике 

понуђених начина групног 

одлучивања 

• Користи прилоге и радне 

материјале који се налазе у 

приручнику и осмишљени су за 

сваку радионицу 

• Анализира задате конфликтне 

ситуације примењујући 

препоручене начине анализе. 

• Користи прилоге и радне 

материјале који се налазе у 

приручнику и осмишљени су за 

сваку радионицу 

• Анализира ситуације насиља из 

новинских текстова и ситуације 

насиља које су се догодиле у 

њиховој средини 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• Ради у групи/тиму 

• Препозна прености групног/тимског рада 

• Учествује у доношењу групних одлука 

• Разликје могуће облике учешћа младих 

• Објасни потребу, важност партиципације младих 

• Објасни степене и облике учешћа младих у 

сакодневном животу 

• Објасни разлоге, ток и последице сукоба 

• Објасни ефекте конфликта на ток комуникације 

• Уочи факторе који одређују понашање у 

ситуацијама конфликта 

• Анализира сукоб из различитих углова, (препознаје 

потребе и страхове актера сукоба) и налази 

конструктивна решења прихватљива за обе стране у 

сукобу. 

• Образложи предности конструктивног начине 

решавања сукоба 

• Објасни значај посредовања у сукобу  

• Препозна и објасни врсте насиља 

• Детектује, анализира узроке насиља (у својој 

средини, међу вршњацима, школи) 

• Детектује, анализира могуће начине реаговања 

појединца у ситуацијама вршњачког насиља, из 

позиције жртве насиља и из позиције посматрача 

• Прихвати одговорност за сопствено понашање 

Укупан број часова 35    
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Наставни предмет: ВЕРСКА НАСТАВА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Пекар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

37     

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње школе  ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 6/2003, 23/2004, 9/2005 и 11/2016) 

ЦИЉЕВИ верске наставе, као изборног предмета, у оквиру средњошколског образовања и васпитања јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство 

традиционалних цркава и верских заједница које живе и делају на нашем животном простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот и 

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. Притом упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене, историјски дате цркве или верске заједнице треба да се 

остварује у отвореном и толерантном дијалогу, уз уважавање других религијских искустава и философских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних 

искустава и достигнућа човечанства. 

ЗАДАЦИ верске наставе су 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; 

- буди потреба и 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;  

- развија и негује 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 своје властите личности и ка 

остваривању сусрета са светом, са природом и, пре и после свега, са Богом; 

- изграђује способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског стваралаштва у науци и другим 

областима; 

- изграђује свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и 

природи. 

ЦИЉ наставе православног катихизиса (веронауке) у средњем образовању и васпитању јесте да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући 

две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки (будући) живот (димензију идеалног). То значи да ученици систематски 

упознају православну веру у њеној доктинарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се излагање хришћанског виђења живота и 

постојања света обавља у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којима се настоји показати да хришћанско виђење 

(литургијско, као и подвижничко искуство Православне Цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и верско 

образовање. Све ово спроводи се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и на делатном плану, уз настојање да се доктринарне поставке спроведу 

у свим сегментима живота (однос са Богом, са светом, са другим људима и са собом). 

ЗАДАЦИ у настави православног катихизиса (веронауке) су да код ученика: 

- развије отвореност и однос према Богу као Другој и другачијој Личности у односу на нас, као и отвореност и однос према другом човеку као икони Божјој, 

личности, такође, другачијој у односу на нас, те да се између ове две релације оствари узајамно зависна веза (свест о заједници); 
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- развије способност за постављање питања о целини и најдубљем смислу постојања човека и света, људској слободи, животу у заједници, феномену смрти, 

односу са природом која нас окружује и друго, као и за одговарање на питања у светлу православне хришћанске вере и искуства Цркве; 

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

областима стваралаштва (при чему се остварује комплементарност са другим наукама); 

- помогне у одговорном обликовању заједничког живота са другим, у изналажењу равнотеже између властите личности и заједнице, у остварењу сусрета са светом 

(са људима различитих култура, религија и погледа на свет, са друштвом, са природом) и са Богом; најзад, 

- изгради уверење да је свет и све што је у њему, створен за вечност, да су сви створени да буду причасници вечног живота, те да се из те перспективе код ученика 

развије способност разумевања, преиспитивања и вредновања сопственог односа према другом човеку као непоновљивом бићу и према творевини Божјој и 

изгради спремност на покајање. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

1. 

УВОД  

1. Уводни час,  

2. Понављање кључних 

појмова и садржаја 

обрађених у основној 

школи  

2 

• Специфичности наставе Православног 

катихизиса у средњој школи  

• Међусобно упознавање ученика; 

• Рекапитулација обрађених садржаја о 

личносном Богу, човеку, Цркви, Литургији.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да сагледа садржаје којима 

ће се бавити настава Православног 

катихизиса у току 1. године 

средњошколског или гимназијског 

образовања; 

• моћи да уочи какво предзнање 

има из градива Православног 

катихизиса обрађеног у 

претходном циклусу школовања; 

• бити мотивисан да похађа часове 

православног катихизиса.  

2. 

БОГ ОТКРИВЕЊА  

3. Творевина сведочи о 

Творцу 

4. Човек - боготражитељ 

5. Откривење - позив у 

заједницу 

6. Бог Откривења - Света 

Тројица (библијска 

сведочанства) 

7. Из молитвеног 

богословља Цркве 

(систематизација теме)  

5 

• Логосност творевине (откривање Бога 

кроз законитост, лепоту и склад у 

творевини); 

• Бог улази у историју и открива се као 

Личност (икономија Божја); 

• Човек као боготражитељ; 

• Откривење - позив у заједницу.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да наведе неке од примера 

Откривења Бога у Библији; 

• моћи да разуме и тумачи значење 

израза хомо религиосус; 

• моћи да препозна изразе вере у 

Свету Тројицу у богослужбеним 

текстовима; 

• моћи да препозна изразе вере у 

Бога као Творца у богослужбеним 

текстовима; 

• моћи да разуме да се Бог из 

љубави открива човеку, позивајући 

га у заједницу; 

• бити подстакнут да непосредније 

учествује у богослужењу Цркве; 
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• моћи да промишља о личној 

одговорности у односу према Богу 

и ближњима; 

• моћи да разуме да се Божје 

Откривење дешава и данас у Цркви 

и свету; 

• моћи да просуђује и препознаје 

сведочанства вере у свом животу.  

3. 

ВЕРА, ЗНАЊЕ И 

БОГОПОЗНАЊЕ  

8. Вера и поверење 

9. Вера у Старом и Новом 

Завету 

10. Бог се познаје љубављу 

11. Вера и живот ("Вера без 

дела је мртва...") 

12. Из молитвеног 

богословља Цркве 

(систематизација теме) 

5 

• Знање о стварима и познање личности; 

• Присуство вере у научној методологији и 

научним теоријама; 

• Вера у Старом и Новом Завету 

• Познање Бога као личности методом 

љубави; 

• Вера без дела је мртва; 

• Сличност између човекопознања и 

богопознања. 

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да увиди разлику између 

знања које се односи на ствари и 

познања које се односи на 

личности; 

• моћи да препозна да је вера 

слободан избор човека и да се 

сведочи личним животом; 

• моћи да објасни да је богопознање 

у православном искуству плод 

личне, слободне заједнице човека с 

Богом; 

• моћи да објасни да се вером живи 

кроз Литургију и подвиг. 

4. 

ХРИШЋАНИН - ЧОВЕК 

ЦРКВЕ  

13. Човек и заједница 

14. Црква као литургијска 

заједница (моја парохија) 

15. Света Литургија - 

пуноћа заједнице са Богом 

16. Хришћанин - човек 

Цркве (систематизација 

теме) 

4 

• Црква као заједница која се пројављује на 

Литургији; 

• Моја парохија; 

• Хришћанин - човек Цркве; 

• Света Литургија - пуноћа заједнице са 

Богом. 

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да увиди да хришћанин 

постоји превасходно као члан 

конкретне литургијске заједнице; 

• моћи да опише живот парохијске 

заједнице; 

• моћи у основним цртама да 

објасни да се учешћем у 

литургијском сабрању ступа на пут 

богопознања; 

• моћи да продискутује о 

православном схватању Цркве; 

• моћи да схвати да хришћанство 

подстиче човека на одговоран 

живот у заједници. 

5. 
СВЕТО ПИСМО - 

КЊИГА ЦРКВЕ  5 
• Настанак и подела Светог Писма; 

• Канон и богонадахнутост Светог Писма; 

• Црква као место тумачења и доживљаја 

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• моћи да именује различите књиге 

Светог Писма; 

• моћи да наброји неке ауторе 
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Корелација с другим предметима / модулима: Српски језик и књижевност , Историја , Ликовна култура , Музичка култура , Екологија , Психологија , Социологија 

Филозофија,  Грађанско васпитање 

 

 

17. Настанак и подела 

Светог Писма 

18. Канон и 

богонадахнутост Светог 

Писма 

19. Црква као место 

тумачења и доживљаја 

Светог Писма и Светог 

Предања 

20. Свето Писмо - књига 

Цркве 

21. Утицај Светог Писма на 

културу и цивилизацију  

Светог Писма и Светог Предања; 

• Утицај Светог Писма на културу и 

цивилизацију; 

• Свето Писмо је књига Цркве.  

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

књига Светог Писма; 

• моћи да 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.  

6. 

ХРИШЋАНСКИ ЖИВОТ  

22. Црквено Предање и 

народна предања  

23. "Све ми је дозвољено, 

али ми није све на корист..."  

24. Из живота светих  

25. Знамените личности и 

хришћанство  

26. Смисао (и бесмисао) 

живота  

5 

• Питања односа народног и црквеног 

предања;  

• Животна искушења и суочавање са њима;  

• Живот није случајност него је дар;  

• Светост као мера људског достојанства.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да увиди да постоји разлика 

између народног и црквеног 

предања и да заузме став према 

њима;  

• моћи да уочи да светост живота 

није могућа без истовремене 

заједнице са Богом и људима;  

• знати да су сви људи призвани да 

буду свети;  

• моћи да уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса 1. 

разреда средње школе.  

* Укупан број часова Остали број часова предвиђен је за друге типове часа. 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 1225 
 

А. Обавезни општеобразовни предмети: ПЕКАР  (Други разред) 

Наставни предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други  

Образовни профил: Пекар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

68    

Недељни фонд часова: 2   / 

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

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012, 1/2013 – исп., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви предмета:  

• Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику 

• Развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевног (стандардног) језика у усменом и писаном изражавању 

• Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања, као и неговање културе дијалога 

• Оспособљавање за ефикасно комуницирање 

• Упознавање књижевне уметности 

• Унапређивање знања о сопственој култури и културама других народа 

• Развијање хуманистичког и књижевног образовања на најбољим делима српске и светске културне баштине 

• Упућивање ученика на истраживачки и критички однос према књижевности 

• Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности 

• Развијање трајног интересовања за нова сазнања  

  Задаци:  

• овладавање знањима о српском књижевном језику, стицање вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом 

изражавању, приликом учења, образовања и интелектуалног развоја; 

 • унапређење културе језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, са 

развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура. 

•упознавањерепрезентативнихделасрпскекњижевнебаштинеиделаопштекњижевности, њиховеауторе, поетскеиестетскевредности; 

 • неговање и развијање  читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним књижевним делима из 

историје српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози; 

 • развијање литерарних афинитета да би ученици пожелели да постану читаоци рафинираног естетског укуса који ће умети да наистраживачки, стваралачки и 

активан начин читају књижевна дела свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;  

 • усвајање хуманистичких ставова, уверења и система вредности; 

 • оспособљавање за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова агресивног и 

асоцијалног понашања и за развијање самосвести и личне одговорности; 
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 • подстицање на саосећање са ближњима и одговорност према другом; 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

1. 
Барок, класицизам, 

просветитељство 
10 

• Барок и класицизам; поетика, главни представници 

у нашој и европској књижевности 

• Молијер: "Тврдица" 

• Просветитељство у Европи и код нас 

• Књижевно - просветитељски рад Доситеја 

Обрадовића 

• Доситеј Обрадовић: "Живот и прикљученија" 

(одломци) 

• Јован Стерија Поповић: "Тврдица" (одломци) 

• Процена остварености исхода 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

• наведе особености барока, 

класицизма и просветитељства и 

њихове представнике у књижевности 

• препозна на обрађеним делима 

одлике просветитељства 

• објасни значај Доситејевог рада за 

српску културу и књижевност 

• направи паралелу у обради истих 

мотива у европској и српској 

књижевности 

2. Романтизам 15 

• Романтизам у Европи и код нас (појам, особености, 

значај, представници) 

• Пушкин: "Цигани" (одломак) 

• Хајне: "Лорелај" или Ш. Петефи: "Слобода света" 

• Вук Караџић - рад на реформи језика и правописа, 

рад на сакупљању народних умотворина, 

лексикографски рад 

• Значај 1847. године 

• Петар Петровић Његош: Хуманистичко-филозофске 

мисли "Горског вијенца" (тумачење гномских израза 

по избору) 

• Бранко Радичевић: "Кад млидија` умрети" 

• Ђура Јакшић: "На Липару" 

• Јован Јовановић Змај: "Ђулићи" и "Ђулићи увеоци" 

(избор) 

• Лаза Костић: "Санта Мариа делла Салуте" 

• Процена остварености исхода 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

• 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 

3. Реализам 15 

• Реализам у Европи и код нас (појам, особености, 

значај, представници) 

• Балзак: "Чича Горио" (одломци по избору) 

• Гогољ: "Ревизор" (одломак) 

• Милован Глишић: "Глава шећера" 

• Лаза Лазаревић: "Ветар" 

• Радоје Домановић: "Данга" 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

• наведе представнике правца и 

њихова дела 

• дефинише одлике реализма и 

препозна их на обрађеним 

књижевним делима 

• тумачи уметнички свет и 

стваралачке поступке у структури 
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• Симо Матавуљ: "Поварета" 

• Бранислав Нушић: "Госпођа министарка" 

• Војислав Илић: "Сиво, суморно небо" 

• Процена остварености исхода 

обрађених дела 

4. 
Морфологија са 

творбом речи 
10 

• Морфологија у ужем смислу 

• Врсте речи 

• Именске речи и њихове граматичке категорије 

• Глаголи. Граматичке категорије глагола 

• Прилози, предлози, везници, речце, узвици 

• Основни појмови о извођењу речи 

• Основни појмови о творби сложеница и 

полусложеница. 

• Процена остварености исхода 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

• одреди врсту речи и граматичке 

категорије 

• употреби у усменом и писаном 

изражавању облике речи у складу са 

језичком нормом 

• препозна просте, изведене и 

сложене речи 

• препозна основне принципе творбе 

речи 

5. Правопис 6 

• Спојено и одвојено писање речи (писање бројева и 

изведеница од њих, писање заменица и заменичких 

прилога, спојеви предлога и других речци, глаголи и 

речце, писање негације) 

• Основна правила спојеног, полусложеничког и 

одвојеног писања 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

• примени правила одвојеног и 

састављеног писања речи у складу са 

језичком нормом 

6. 
Култура 

изражавања 
12 

• Лексичке вежбе 

• Стилске вежбе 

• Домаћи задаци 

• Школски писмени задаци 2x2+2 

• Писање вести, извештаја, интервјуа и других 

облика новинарског изражавања 

• Милутин Миланковић: "Кроз васиону и векове" 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

• изражава размишљања и критички 

став према проблемима и појавама 

које намећу књижевни текстови али 

су и део свакодневног живота 

• примени одлике новинарског стила 

Укупан број часова  68 *Корелација са другим наставним предметима /модулима: Грађанско васпитање, Верска настава 
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ЦИЉ  
ИСХОДИ НА КРАЈУ ДРУГОГ РАЗРЕДА 

Ученик ће бити у стању да:  

ПРЕПОРУЧЕНЕ ТЕМЕ ОПШТЕ И 

СТРУЧНЕ И ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ  

СЛУШАЊЕ  

Оспособљавање ученика за разумевање 

усменог говора  

• разуме краће исказе који садрже фреквентне речи и структуре 

(информације о личностима, послу, породици, куповини, школи, 

ближем окружењу) 

• разуме најбитније информације у кратким и једноставним 

обавештењима (преко разгласа, на улици, на шалтеру) и 

правилно их користи  

• Свакодневни живот (комуникација међу 

младима, генерацијски конфликти и начини 

превазилажења, међувршњачка подршка) 

• Образовање 

• (образовање у земљама чији се језик учи, 

школовање које припрема за студије или свет 

рада, образовање за све) 

• Познати региони у земљама чији се језик учи, 

њихова обележја 

• Културни живот (манифестације које млади 

радо посећују у земљи и земљама чији се језик 

учи, међународни пројекти и учешће на њима) 

• Заштита човекове околине (акције на нивоу 

града, школе, волонтерски рад) 

Наставни предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Пекар 

Годишњи фонд часова: 

 

Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

68    

Недељни фонд часова: 2    

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

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012, 1/2013 – исп., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљ  наставе предмета: Развијање сазнајних и интелектуалних способности и стицање позитивног односа према другим културама уз уважавање различитости 

и усвајање знања и  умења потребних у комуникацији на страном језику у усменом и писменом облику. 

Задаци: ученици треба да буду оспособљени да у школској и ваншколској свакодневици могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано и сходно 

ситуацији; продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да страни језик користе и после завршетка свог образовања, 

функционално,  у будућем послу или даљем образовању; стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да уоче контрасте и врше поређења у односу на 

сопствену стварност; упознају текстове који су погодни за праћење информација и иновација у струци.  
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• Медији (штампа, телевизија, електронски 

медији) 

• Интересантне животне приче и догађаји 

• Свет компјутера (млади и друштвене мреже)  

СТРУЧНЕ ТЕМЕ  

Као у првом разреду  

ЧИТАЊЕ  

Оспособљавање ученика за разумевање 

прочитаних текстова  

• чита и разуме различите врсте кратких и прилагођених 

текстова (једноставнија лична / пословна писма, позивнице, 

термини, проспекти, упутства, огласи) препознајући основна 

значења и релевантне детаље 

• открива значење непознатих речи на основу контекста и /или 

помоћу речника 

• уочи предвидљиве информације (кад, где, ко, колико) у 

свакодневним текстовима (рекламе, огласи, јеловници, 

проспекти) као и једноставнијим стручним текстовима 

(формулари, шеме, извештаји)  

I. РЕЧЕНИЦА  

- Систематизација свих типова упитних реченица 

- Директна и индиректна питања 

- Индиректни говор: рецептивно и продуктивно 

а) изјаве и питања - без промене глаголског 

времена (глагол главне реченице у једном од 

садашњих времена) 

б) молбе, захтеви, наредбе 

- Индиректни говор: само рецептивно 

а) изјаве са променом глаголских времена 

- Одређене релативне клаузе 

- Сложене реченице: временске клаузе, узрочне 

клаузе, допусне клаузе  

II. ИМЕНИЧКА ГРУПА  

1. Члан 

- Разлике између одређеног и неодређеног члана 

у ширем контексту 

2. Именице 

- Бројиве и небројиве именице 

3. Заменички облици 

а) Заменице 

- Личне заменице у функцији субјекта и објекта 

- Показне заменице 

- Односне заменице 

б) детерминатори 

- Показни детерминатори 
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- Неодређени детерминатори 

- Присвојни детерминатори  

ГОВОР  

Оспособљавање ученика за кратко монолошко 

излагање и за учешће у дијалогу на страном 

језику  

• описује ситуације, прича о догађајима и аргументује ставове 

користећи једноставне изразе и реченице 

• води једноставне разговоре (телефонира), даје информације и 

упутства, уговара термине реагује учтиво на питања, захтеве, 

позиве, извињења саговорника  

4. Придеви 

- Обновити компарацију придева 

- tоо/not…еnоugh/not  аs… (аs)/…than 

5. Бројеви 

- Обновити просте и редне бројеве 

6. Кванитификатори  

III ГЛАГОЛСКА ГРУПА  

1. Глаголи 

- Обновити разлику у употреби Present Simple, 

Present Continutous ; Past Simple, Past Continuous 

- Обновити све употребе Present Perfect 

- Used  tо 

- Начини изражавања будућности, планова у 

будућности (going to, will) 

- Модални глаголи: should,must, will, may, might 

- Пасивне конструкције - садашње и прошло 

време – the Present Simple,Past Simple 

(продуктивно и рецептивно), 

- Present perfect possive (рецептивно) 

3. Предлози и најчешћи прилози за оријентацију 

у времену и простору. 

4. Први кондиционал (рецептивно и 

продуктивно) други кондиционал (рецептивно  

ИНТЕРАКЦИЈА  

Оспособљавање ученика за учешће у дијалогу 

на страном језику и размену краћих писаних 

порука  

• комуницира у свакодневним ситуацијама и размењује 

информације, блиске његовим интересовањима (писмено и 

усмено)  

МЕДИЈАЦИЈА  

Оспособљавање ученика да преводи, сажима и 

препричава садржај краћих усмених и писаних 

текстова  

• преводи усмено или писмено кратке поруке у складу са 

потребама комуникације  

 

Медијска Писменост Оспособљавање ученика 

да користе медије као изворе информација и 

развијају критичко мишљење у вези са њима  

• аргументује свој став о медијском тексту  
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СЛУШАЊЕ  

Оспособљавање ученика за разумевање 

усменог говора  

• разуме краће исказе који садрже фреквентне речи и структуре 

(информације о личностима, послу, породици, куповини, школи, 

ближем окружењу) 

• разуме најбитније информације у кратким и једноставним 

обавештењима (преко разгласа, на улици, на шалтеру) и правилно 

их користи  

• Свакодневни живот (комуникација међу младима, 

генерацијски конфликти и начини превазилажења, 

међувршњачка подршка) 

• Образовање 

• (образовање у земљама чији се језик учи, 

школовање које припрема за студије или свет рада, 

образовање за све) 

• Познати региони у земљама чији се језик учи, 

њихова обележја 

• Културни живот (манифестације које млади радо 

посећују у земљи и земљама чији се језик учи, 

међународни пројекти и учешће на њима) 

• Заштита човекове околине (акције на нивоу града, 

школе, волонтерски рад) 

Наставни предмет: РУСКИ  ЈЕЗИК 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Пекар 

Годишњи фонд часова: 

 

Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

68    

Недељни фонд часова: 2    

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

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012, 1/2013 – исп., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљ  наставе предмета: Развијање сазнајних и интелектуалних способности и стицање позитивног односа према другим културама уз уважавање различитости  

и усвајање знања и  умења потребних у комуникацији на страном језику у усменом и писменом облику. 

Задаци: ученици треба да буду оспособљени да у школској и ваншколској свакодневици могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано и сходно 

ситуацији; продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да страни језик користе и после завршетка свог образовања, 

функционално,  у будућем послу или даљем образовању; стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да уоче контрасте и врше поређења у односу на 

сопствену стварност; упознају текстове који су погодни за праћење информација и иновација у струци.  

ЦИЉ  
ИСХОДИ НА КРАЈУ ДРУГОГ РА РЕДА 

Ученик ће бити у стању да:  

ПРЕПОРУЧЕНЕ Т МЕ ОПШТЕ И 

СТРУЧНЕ И ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ  
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• Медији (штампа, телевизија, електронски медији) 

• Интересантне животне приче и догађаји 

• Свет компјутера (млади и друштвене мреже)  

СТРУЧНЕ ТЕМЕ  

Као у првом разреду  

ЧИТАЊЕ  

Оспособљавање ученика за разумевање 

прочитаних текстова  

• чита и разуме различите врсте кратких и прилагођених текстова 

(једноставнија лична / пословна писма, позивнице, термини, 

проспекти, упутства, огласи) препознајући основна значења и 

релевантне детаље 

• открива значење непознатих речи на основу контекста и /или 

помоћу речника 

• уочи предвидљиве информације (кад, где, ко, колико) у 

свакодневним текстовима (рекламе, огласи, јеловници, проспекти) 

као и једноставнијим стручним текстовима (формулари, шеме, 

извештаји)  

Реченица 

Реченице са глаголским прилозима. Употреба нет и 

не у реченици.  

Именице 

Синоними, антоними, хомоними. Међујезички 

хомоними.  

Заменице 

Неодређене заменице кто-то, кто-нибудь, 

некоторый, несколько (обрађивати као лексику) 

Одричне заменице никто, ничто, никакой 

Опште заменице сам, самый, любой, каждый 

Придеви 

Дужи и краћи облик придева. Употреба кратког 

облика.  

Бројеви 

Редни бројеви  

Глаголи 

Императив 

Прошло време глагола од инфинитива на сугласник 

Глаголи кретања са префиксима в-, вы-, у-, при-, 

Глаголски прилози - препознавање  

Предлози 

Најфреквентнији предлози чија се употреба 

разликује у односу на матерњи језик (у, около, 

вокруг, в, на) 

СИНТАКСА  

Реченице са кратким придевским обликом у 

предикату (Он болен гриппом, Я способен к 

математике) 

Реченице са објектом у инфинитиву (Я уговорил 

товарища молчать) 

ГОВОР  

Оспособљавање ученика за кратко 

монолошко излагање и за учешће у 

дијалогу на страном језику  

• описује ситуације, прича о догађајима и аргументује ставове 

користећи једноставне изразе и реченице 

• води једноставне разговоре (телефонира), даје информације и 

упутства, уговара термине реагује учтиво на питања, захтеве, 

позиве, извињења саговорника  

ИНТЕРАКЦИЈА  

Оспособљавање ученика за учешће у 

дијалогу на страном језику и размену 

краћих писаних порука  

• комуницира у свакодневним ситуацијама и размењује 

информације, блиске његовим интересовањима (писмено и усмено)  
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Реченице са одредбом израженом зависним 

падежом (Я тебя буду ждать у памятника, Они 

собираются по вечерам) 

Реченице са глаголским прилогом (Кончив работу, 

он поехал домой, Возвращаясь домой, я встретил 

товарища)  

МЕДИЈАЦИЈА  

Оспособљавање ученика да преводи, 

сажима и препричава садржај краћих 

усмених и писаних текстова  

• преводи усмено или писмено кратке поруке у складу са потребама 

комуникације  

 

Медијска Писменост  

Оспособљавање ученика да користе медије 

као изворе информација и развијају 

критичко мишљење у вези са њима  

• аргументује свој став о медијском тексту  
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Наставни предмет: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Пекар  

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

68    

Недељни фонд часова: 2    

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

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012, 1/2013 – исп., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

ЦИЉ ПРЕДМЕТА  

Општи циљ предмета:  

Циљ физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно - образовним подручјима, 

допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени 

моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада.  

Посебни циљеви предмета:  

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

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

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

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

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

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. 

• Здравствена 

култура и физичка 

активност, као 

основа за 

реализовање 

постављених циљева 

и исхода; 

 

• Вежбе обликовања (јачања, 

лабављење и растезање); 

• Вежбе из корективне 

гимнастике; 

• Провера стања моторичких и 

функционалних способности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се 

обавља сукцесивно у току 

читаве школске године, на 

основу методологије 

праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичком васпитању - 

стандарди за оцењивање 

физичких способности 

• 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; 
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ученика и постигнућа у 

спортским играма 

2. 

 

• Развој моторичких 

и функционалних 

способности човека, 

као основа за 

реализовање 

постављених циљева 

и исхода; 

 

• Вежбе снаге без и са малим 

теговима (до 4 кг.); 

• Трчање на 60 м и 100 м; 

• Трчање на 800 м ученице и 1000 

м ученици; 

• Вежбе растезања (број 

понављања и издржај у крајњем 

положају), 

• Полигони спретности и 

окретности и спортске игре; 

• Аеробик; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се 

обавља сукцесивно у току 

читаве школске године, на 

основу методологије 

праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичком васпитању - 

стандарди за оцењивање 

физичких способности 

ученика и постигнућа у 

спортским играма 

• 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; 

3. 

 

• Усвајање знања, 

умења и вештина из 

спортских грана и 

дисциплина као 

основа за 

реализовање 

постављених циљева 

и исхода;  

• Атлетика;  

• Спортска 

гимнастика: (Вежбе 

на справама и тлу);  

• Спортска игра (по 

избору);  

• Физичка, односно 

спортска активност: 

у складу са 

могућностима 

школе. 

 

АТЛЕТИКА 

У свим атлетским дисциплинама 

треба радити на развијању 

основних моторичких особина за 

дату дисциплину;  

Трчања:  

Усавршавање технике трчања на 

кратке и средње стазе: 

-100 м ученици и ученице; 

-800 м ученици и ученице 

- штафета 4 x 100 м ученици и 

ученице  

Вежбање технике трчања на 

средњим стазама умереним 

интезитетом и различитим 

темпом у трајању од 5 до 10 мин. 

Крос: јесењи и пролећни 

-800 м ученице, 

-1000 м ученици. 

Скокови: 

Скок удаљ корачном техником. 

Скок увис леђном техника. 

Бацања: 

Бацање кугле, једна од 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се 

обавља сукцесивно у току 

читаве школске године, на 

основу методологије 

праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичком васпитању - 

стандарди за оцењивање 

физичких способности 

ученика и постигнућа у 

спортским играма 

• Кратко описати основне карактеристике и 

правила спортске гране атлетике, гимнастике и 

спортске гране - дисциплина које се уче; 

• Демонстрирати - вежбе и технике атлетских 

дисциплина и вежби на справама и тлу које се уче 

(поседовати вештину) 

• Детаљније описати правила спортске гране за 

коју показује посебан интерес, за коју школа има 

услове; 

• Објаснити због којих је карактеристика 

физичког васпитања важно да активно учествује у 

процесу наставе и да самостално спроводи 

одређен програм физичке и спортске активности; 

• Ученик ће желети да се бави физичким, односно 

спортским активностима пошто ће сагледати 

(детектовати) позитивне карактеристике физичке 

и спортске активности и њихове позитивне 

утицаје на здравље, дружење и добро 

расположење; 

• Сагледати негативне утицаје савременог начина 

живота (пушење, дрога, насиље, деликвентно 

понашање) и свестан је да физичким, односно 

спортским активностима могуће је предупредити 

негативне утицаје 
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рационалних техника (ученице 4 

кг, ученици 5 кг). 

Спровести такмичења у 

одељењу, на резултат, у свим 

реализованим атлетским 

дисциплинама.  

• СПОРТСКА ГИМНАСТИКА: 

ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ 

Напомена: 

- Наставник олакшава, односно 

отежава програм на основу 

моторичких способности и 

претходно стечених умења 

ученика. 

1. Вежбе на тлу 

За ученике и ученице: 

- из упора за рукама, зибом, 

провлак згрчено напред до упора 

пред рукама (опружено); 

- колут напред и спојено 

усправом до ваге претклоном и 

заножењем, издржај 

- премет странце упором у 

"бољу" страну и спојено, премет 

странце у "слабију" страну 

- за напредни ниво премет напред 

упором 

2.Прескок 

За ученике коњ у ширину висине 

120 цм; за ученице 110 цм: 

- згрчка; 

- разношка 

- за напредни ниво: склонка и 

прескоци са заножењем 

3.Кругови 

За ученике /доскочни кругови/: 

- њих, зањихом саскок, уз помоћ. 

4. Разбој 

За ученике /паралелни разбој/: 

• Путем физичких односно спортских активности 

комуницирати са својим друговима и уживати у 

дружењу и контактима; 

• Довести у везу свакодневни живот и способност 

за учење и практичан рад са физичким, односно 

спортским активностима и правилном исхраном; 

• Објаснити да покрет и кретање, без обзира на то 

којој врсти физичке, односно спортске активности 

припадају, имају своју естетску компоненту 

(лепота извођења, лепота доживљаја); 

• Ученик ужива у извођењу покрета и кретања; 

• Ученик наводи основне олимпијске принципе и 

примењује их на школским спортским 

такмичењима и у слободном времену; 

• Препознаје нетолерантно понашање својих 

другова и реагује на њега, шири дух пријатељства, 

истрајан је у својим активностима. 

• Има правилан однос према окружењу у којем 

вежба, рекреира се и бави се спортом. 
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- из упора седећег разножно пред 

рукама, прехватом напред и 

дизањем склоњено став на 

раменима, спуст назад у упор 

седећи разножно, прехват рукама 

иза бутина, сножити и зањихом 

саскок. 

За ученице /двовисински разбој, 

једна притка, вратило/: 

- вис на в/п лицем према н/п: 

клим, премах згрчено једном 

ногом до виса лежећег на н/п, 

прехват (може разноручно) на 

н/п до упора јашућег; премах 

одножно предножном (уназад) до 

упора предњег; замахом уназад 

(зањихом) саскок пруженим 

телом; 

- једна притка: наскок у предњи, 

премах одножно једном ногом до 

упора јашућег; премах одножно 

заножном до упора стражњег; 

саскок саседом (замахом ногама 

унапред). 

5. Вратило 

За ученике /доскочно вратило/ 

- из мирног виса узмак до упора, 

замахом ногама уназад (зањихом) 

саскок увито 

6. Греда 

За ученице /висока греда/: 

- залетом и суножним одскоком 

наскок у упор чучећи; окрет за 

90° усправ у успон, окрет за 180 

°, лагано трчање на прстима, скок 

са променом ногу, кораци у 

успону до краја греде; саскок 

згрчено (бочно у односу на 

греду). 
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7. Коњ са хватаљкама 

За ученике: 

- из упора пред рукама, коло 

заножно левом, коло заножно 

десном. 

Школско такмичење (одељење, 

школа): актив наставника 

физичког васпитања бира справе 

на којима ће се ученици 

такмичити. 

За напредније ученике: састави 

из система школских спортских 

такмичења и учешће на вишим 

нивоима школских такмичења.  

Минимални образовни захтеви: 

За ученике: наставни садржаји из 

програма вежби на тлу, прескока, 

једне справе у упору и једне 

справе у вису; 

За ученице: наставни садржаји из 

програма вежби на тлу, прескока, 

греде и двовисинског разбоја.  

• СПОРТСКА ИГРА (по избору) 

Да ли треба рећи да се игра 

разликује од оне у првом 

разреду? 

- Понављање и учвршћивање 

раније обучаваних елемената 

игре. 

- Даље проширивање и 

продубљавање техничко-

тактичке припремљености 

ученика у складу са изборним 

програмом за дату игру. На 

основу претходних умења у 

техници и тактици наставник 

планира конкретне садржаје из 

спортске игре. 

• Актив наставника, према 
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*Корелација са другим наставним предметима: Сваки од образовних профила има карактеристике везане за обнављање конкретних стручних послова, који 

захтевају одређене положаје тела, покрете и кретања, који могу негативно утицати на правилно држање (статус кичменог стуба и статусстопала). Како би се 

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

програмирају посебни садржаји, којима се обезбеђује превенција.    

Биологија,Физика,Екологија,Хемија,Ликовна култура,Музичка култура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

програму који сам доноси (из 

програма трећег разреда 

(програм по избору ученика) у 

складу са могућностима школе, 

организује наставу за коју 

ученици покажу посебно 

интересовање 

Број часова• теоријска настава (4 часа)     • мерење и тестирање (8 часова)   • практична настава (58 часова) 

Укупан број часова 68    
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Наставни предмет: МАТЕМАТИКА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Пекар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

68    

Недељни фонд часова: 2    

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

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012, 1/2013 – исп., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви предмета:  

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 

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 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. 
Тригонометрија 

правоуглог троугла 
9 

• Дефиниције тригонометријских 

функција у правоуглом троуглу 

• Вредности тригонометријских 

функција за углове од 0o, 300 , 45o, 

600, 900 

• Основне тригонометријске 

идентичности 

• Решавање правоуглог троугла 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1.усмену проверу знања 

2.писмену провера знања 

3. тестове знања 

• 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 
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карактеристичних углова (од 30о, 45о, 60о) 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 

2. 
Степеновање и 

кореновње 
14 

• Појам степена. Операције са 

степенима 

• Степен са целим изложиоцем 

• Појам корена. Операције са 

коренима 

• Степен са рационалним 

изложиоцем 

• Рационалисање имениоца разломка 

• Појам комплексног броја и 

операције са њима 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1.усмену проверу знања 

2.писмену провера знања 

3. тестове знања 

• 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 

• сабира, одузима, множи и дели два комплексна 

броја 

3. 
Функција и график 

функције 
8 

• Појам функције. 

• Функције са коначним доменом 

• Графичко представљање функције 

• Читање графика функције 

(одређивање знака, интервала 

монотоности, максимума, 

минимума) - без формалне 

дефиниције тих појмова 

• Различити графички облици 

представљања функција са коначним 

доменом (табела, график, дијаграм, 

круг) 

• Одређивање максимума, минимума 

и средње вредности зависне 

величине 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1.усмену проверу знања 

2.писмену провера знања 

3. тестове знања 

• 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; 

4. 

Квадратна 

једначина и 

квадратна функција 

14 

• Квадратна једначина 

• Образац за решавање квадратне 

једначине 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

• реши непотпуну квадратну једначину у скупу Р 

• наведе пример квадратне једначине која нема 

решења у скупу Р 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 1242 
 

*Корелација са другим наставним предметима: Хемија, Физика, Операције и мерења у пекарству, Тржиште и промет пекарских производа, Предузетништво 

 

• Природа решења квадратне 

једначине 

• Растављање квадратног тринома на 

линеарне чиниоце 

• Квадратна функција и њен график 

1.усмену проверу знања 

2.писмену провера знања 

3. тестове знања 

• 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) 

5. Геометријска тела 9 

• Обим и површина фигура (квадрат, 

правоугаоник, правилан шестоугао, 

круг) у равни 

• Појам призме, врсте. Површина и 

запремина призме 

• Површина и запремина коцке и 

квадра 

• Површина и запремина правилне 

шестоугаона призме 

• Појам ваљка. Површина и 

запремина ваљка 

• Појам лопте. Површина и 

запремина лопте 

• Једноставни равни пресеци тела 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1.усмену проверу знања 

2.писмену провера знања 

3. тестове знања 

• 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 

шестоугаона призме и ваљка 

• израчуна површину и запремину лопте 

• одреди површину једноставних равних пресека 

тела 

6. Низови 6 

• Појам низа 

• Аритметички низ 

• Збир првих н чланова 

аритметичког низа 

• Геометријски низ 

• Збир првих н чланова 

геометријског низа 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1.усмену проверу знања 

2.писмену провера знања 

3. тестове знања 

• препозна низ и да га настави (једноставнији 

примери) 

• препозна аритметички низ, објасни шта су н и д и 

израчуна тражени члан низа 

• израчуна збир првих н чланова аритметичког низа 

• препозна геометријски низ, објасни шта су н и q и 

израчуна тражени члан низа 

• израчуна збир првих н чланова геометријског низа 

7. 
Писмени задаци са 

исправкама 
8 

Писмени задаци  

Исправак писменог задатка 
Индивидуални рад 

 

Укупан број часова           

68 
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Б. Обавезни стручни предмети: ПЕКАР (Други разред) 

Наставни предмет: ПРОИЗВОДЊА ХЛЕБА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Пекар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

102  476 90 

Недељни фонд часова: 3  14  

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви предмета: 

 Стицање знања о фазама технолошког процеса производње хлеба, параметрима производње и важећим прописима 

 Оспособљавање ученика да самостално производи хлеб 

 Оспособљавање ученика за рад у пекарској индустрији по важећој законској регулативи и системима квалитета 

Задаци: 

 - Упознавање уређаја и опреме који се користе у производњи хлеба 

- Упознавање прописа којима се регулише производња, промет и квалитет пекарских производа 

- Повезивање теоријских садржаја са практичним радом у пекарској индустрији 

- Развијање осећаја за одговорност при раду 

- Развијање еколошке свести код ученика 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

Вредновање 

остварености 

исхода 

 

1. 

 

Производња 

хлеба од 

пшеничног 

брашна 

T 60 

В280 

Б 30 

укупно 

370 

Теорија: 

Технолошка шема производње хлеба од пшеничног брашана, 

припрема сировина за производњу хлеба, 

 Замес теста, ферментација теста у маси, дељење,округло 

обликовање теста и интермедијарна ферментација, завршно 

обликовање и завршна ферментација, печење, хлађење, грешке 

у производњи хлеба, болести и мане хлеба, оцена квалитета 

хлеба, врсте хлеба од пшеничног брашна, принос хлеба, губици 

при печењу и хлађењу, обрачун сировина, критичне тачке при 

производњи хлеба од пшеничног брашна.  

 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 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

- тестове знања 

-  тестове 

практичних 

вештина, 

- праћење 

остварености 
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Практична настава и настава у блоку: 

Припрема и дозирање сировина, замес теста, обрада теста, 

печење хлеба, хлађење, паковање и складиштење хлеба, 

стандарди у пекарству, HACCP, оцена квалитета хлеба методом 

бодовања. 

  опише фазе и процесе током 

печења 

   објасни поступак хлађења и 

услове складиштења хлеба 

 опише гршке 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 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    

исхода 

2 

 

Производња 

раженог и 

мешаних 

врста хлеба 

Т 33 

В 154 

Б 30 

укупно

217 

Теорија: 

Технолошка шема производње хлеба, припрема сировина за 

производњу хлеба, замес теста по директном и индиректном 

поступку, ферментација теста у маси, дељење, округло 

обликовање теста и интермедијарна ферментација, завршно 

обликовање и завршна ферментација, печење, хлађење, грешке 

у проиводњи хлеба, болести хлеба, оцена квалитета хлеба, врсте 

 објасни технолошку шему 

производње хлеба по директном и 

индиректном поступку 

 објасни специфичности директног 

и индиректног поступка 

 објасни процесе у тесту током 

замеса и параметре који утичу на 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

- тестове знања 

-  тестове 

практичних 
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раженог и мешаних врста хлеба, принос хлеба, губици при 

печењу и хлађењу, обрачун сировина, критичне тачке при 

производњи раженог и мешаних врста хлеба.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практична настава и настава у блоку: 

Припрема и дозирање сировина, замес теста, обрада теста, 

печење хлеба, хлађење, паковање и складиштење хлеба, 

стандарди у пекарству, HACCP, оцена квалитета хлеба методом 

бодовања. 

 

замес 

  опише процес ферментације теста 

и врсте ферментације 

  објасни фазе обраде теста 

   опише фазе ипроцес 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 

упроизводњи раженог имешаних 

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 

• 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 

• мери критичне границе 

(температура, влажност,...) током 

производње хлеба 

вештина, 

- праћење 

остварености 

исхода 
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• оцени органолептички квалитет 

хлеба  

• сортира и одлаже отпад на 

одговарајући начин 

• презентује и продаје ражени и 

мешане врсте хлеба 

3 

Производња 

специјалних 

врста хлеба 

Т 9 

В 42 

Б 30 

укупно 

81 

Теорија: 

Технолошка шема производње хлеба, фазе и параметри 

технолошког поступка производње специјалних врста хлеба, 

нутритивна вредност специјалних врста хлеба. 

 

 

 

 

 

 

 

Практична настава и настава у блоку: 

Припрема и дозирање сировина, замес теста, обрада теста, 

печење хлеба, хлађење, паковање и складиштење хлеба, 

стандарди у пекарству, HACCP. 

 

 

 

 

 

 објасни технолошку шему 

производње специјалних 

врста хлеба 

 објасни фазе технолошког 

поступка производње 

специјалних врста хлеба 

 наведе параметре производње 

за специјалне врсте хлеба 

 објасни карактеристике 

специјалних врста хлеба 

 

 

 измери сировине, припреми и 

дозира према задатим 

рецептурама 

 изврши замес теста 

одговарајућом методом 

 прати ток ферментације 

 изврши дељење, обликовање 

и печење хлеба 

 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 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

- тестове знања 

-  тестове 

практичних 

вештина, 

- праћење 

остварености 

исхода 
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*Корелација са другим наставним предметима/модулима:Сировине у пекарству, Операције и мерења у пекарству, Исхрана људи,  Здравствена безбедност хране, 

Објекти и опрема у пекарству 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 презентује и продаје 

специјалне врсте хлеба 

Укупан број часова 68    
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Наставни предмет: ЗДРАВСТВЕНА БЕЗБЕДНОСТ ХРАНЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Пекар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

68 34   

Недељни фонд часова: 2 1   

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви предмета: 

 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 микроорганизмима у пекарству 

 Оспособљавање 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 

Задаци: 

 Схватање значаја микроорганизама у пекарској индустрији 

 Повезивање теоријских садржаја са практичним радом који се одвија у пекарској индустрији 

 Препознавање адекватних хигијенских услова 

 Схватање значаја хигијене са аспекта заштите здравља људи 

 Примена HACCP-а 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

Вредновање 

остварености 

исхода 

 

1. 

 

Основи хигијене 

Т 10 

В 4 

укупно 

14 

Теорија: 

Важећи стандарди, HACCP, стандарди за личну 

хигијену,хигијена просторија и опреме за производњу, 

прераду, чување, транспорт и продају животних намирница, 

одлагање отпада, микробиолошке норме и хигијенска 

исправност намирница. 

 користи мера личне хигијене и 

одржава хигијену радног места и 

просторија 

  дефинише основне законе добре 

хигијенске праксе 

  објасни правилно одлагање  

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

-праћење  

остварености 
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Вежбе: 

Лабораторијска правила, прибор и посуђе, прање посуђа и 

прибора. 

 

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 

исхода 

-тестове  знања 

-тестове 

практичних 

вештина 

2. 

 

Морфолошке и 

физиолошке 

карактеристике 

микроорганизама 

Т 20 

В 10 

укупно 

30 

Теорија: 

Улога и значај микроорганизама, структурна грађа ћелије 

микроорганизама, морфологија бактерија и гљива ( облик, 

величина, грађа, начин кретања, бактеријске споре и 

капсуле), физиологија бактерија и гљива ( метаболизам, 

ензими, начин узимања хране, дисање и размножавање). 

 

 

 

 

Вежбе: 

Микроскоп-делови и руковање, микроскопско испитивање 

микроорганизама-нативни и фиксирани препарати 

 

 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 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

-праћење  

остварености 

исхода 

-тестове  знања 

-тестове 

практичних 

вештина . 

 

3. 

Утицај 

спољашњих 

чинилаца на 

микроорганизме 

Т 22 

В 14 

укупно 

36 

Теорија: 

Утицај физичких чинилаца на микроорганизме (вода, 

температура, светлост, зрачење, ултразвук, осмотски 

притисак), утицај хемијских чинилаца на микроорганизме 

(кисеоник, pH и различита хемијска једињења), утицај 

биолошких чинилаца на микроорганизме ( симбиоза и 

анзибиоза). 

 

 

 

Вежбе: 

Хранљиве подлоге-састав, врсте, припрема и начини 

засејавања, одређивање карактеристика пораста на 

По завршетку модула ученик ће бити 

у стању да : 

  објасни утицај спољашњих 

чинилаца на раст и размножавање 

микроорганизама 

 опише поступке уништавања 

појединих микроорганизама 

 

 

 

 Вежбе: 

 Припреми различите врсте 

хранљивих подлога и начине 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

-праћење  

остварености 

исхода 

-тестове  знања 

-тестове 

практичних 

вештина 
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*Корелација са другим наставним предметима/модулима:Сировине у пекарству, Исхрана људи, Производња хлеба, Објекти и опрема у пекарству 

 

 

 

 

 

различито засејаним хранљивим подлогама, утицај 

хемијских фактора на микроорганизме. 

засејавања 

 одреди карактеристике пораста 

микроорганизама на различитим 

хранљивим подлогама 

 прати утицај различитих чинилаца 

на микроорганизме. 

4. 

 

Микроорганизми 

у пекарству 

Т 16 

В 6 

укупно

22 

Теорија: 

Корисни микроорганизми у пекарству, извори инфекција 

микроорганизмима у погонима за прераду брашна и 

производа од брашна и начини њиховог уништавања, 

најчешћи изазивачи кварења пекарских производа. 

 

 

 

 

 

 

 

Вежбе: 

Издвајање чистих култура из производа, узимање бриса са 

уређаја, прибора и радних површина. 

По завршетку модула ученик ће бити 

у стању да : 

 

 разликује корисне од 

штетних микроорганизама 

 дефинише основне групе 

узрочника хигијенске 

неисправности и  кварења 

производа 

 

 

Вежбе: 

 утврди присуство 

микроорганизама у 

пекарским производима 

 утврди хигијенску 

исправност уређаја, прибора 

и радних површина 

узимањем бриса. 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

-праћење  

остварености 

исхода 

-тестове  знања 

-тестове 

практичних 

вештина 

Укупан број часова 102    
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Наставни предмет: ОБЈЕКТИ И ОПРЕМА У ПЕКАРСТВУ 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Пекар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

68    

Недељни фонд часова: 2    

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви предмета: 

- Стицање знања о опреми, прибору и алату који се користе у пекарству 

- Стицање знања о уређењу просторија пекаре уз одговарајуће хигијенске норме 

- Стицање знања о начину уређења продавнице хлеба,пецива и колача,опреми и прибору у продавници 

Задаци: 
-Развијање свести о правилној употреби инструмената,прибора и уређаја у пекарским погонима 

-Стварање вештина код ученика за руковањем прибором, алатом и уређајима 

-Развијање навика код ученика да одржавају личну хигијену и хигијену погона 

-Повезивање знања стечених из стручних предмета 

-Развијање предузетничког духа ученика 

-Разумевање важности примене Правилника о изградњи пекаре као индустријског и продајног објекта 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

Вредновање 

остварености 

исхода 

 

1. 

Опрема и 

прибор у 

пекарству 

 

40 

 

*Опрема, прибор и алат који се користи у појединим фазама и 

операцијама у пекари 

•Сита 

•Транспортери 

•Ваге 

•Дозатори 

•Инструменти за мерење температуре и влажности ваздуха 

•Месилице 

•Делилице 

•Машина за округло обликовање 

•Уређаји за ферментацију теста 

 

*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 и хигијене опреме у 

пекарској производњи 

• примени HACCP и остале важеће 

стандарде у пекарској производњи 

 

 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 

остварености 

исхода 

• тестове знања  
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•Машине за завршно обликовање теста 

•Пећи 

•Опрема за прихват и чување готових производа 

•Полице и колица за плехове 

•Машине за паковање готових производа 

•Расхладни уређаји 

•Посуде за манипулацију 

•Прибор за сечење и ручно обликовање теста (ножеви, оклагије, 

модле, радле) 

•Машине за млевење и сецкање 

• Средства и опрема заштите на раду 

*Прибор и средства за одржавање хигијене просторија и опреме 

•(ХАЦЦП) и важећи стандарди 

• Технички нормативи за пекаре 

 

2. 

Услови 

уређења 

пекаре 
20 

 

*Услови за изградњу пекаре 

• Уређење круга 

• Општи услови унутрашњег уређења 

• Распоред просторија у оквиру пекаре 

• Уређење просторија у пекари (подови, зидови, плафони) према 

важећим законским прописима - правилницима  

• Инфраструктура (вода, канализација) 

• Осветљење 

• Вентилација 

• Одржавање хигијене просторија пекаре (ХАЦЦП) 

• Уређење просторија за производњу хлеба и пецива према ХАЦЦП 

• Уређење просторија за производњу производа од лиснатог и 

вученог теста према ХАЦЦП 

• Уређење просторија за производњу колача према ХАЦЦП 

• Уређење просторија за производњу тестенина према ХАЦЦП 

• Уређење просторија за хлађење и смрзавање према ХАЦЦП 

• Уређење просторија за паковање и складиштење према ХАЦЦП 

 

*дефинише основне услове потребне 

за изградњу пекаре 

• дефинише начине којима се уређује 

круг 

• опише како треба да буду уређене 

просторије у пекари 

• дефинише услове унутрашњег 

уређења пекаре 

• опише распоред просторија у пекари 

• објасни специфичности уређења 

просторија за производњу различитих 

врста производа према ХАЦЦП 

• објасни принципе одржавања 

хигијене свих просторија у пекари 

 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 

остварености 

исхода 

• тестове знања  

3. 

 

Уређење 

продавнице 

хлеба, 

пецива и 

колача 

8 

*Уређење продавнице према важећим законским прописима  

• Опрема (топле и хладне витрине, полице, расхладни уређаји, 

пећи,...)  

• Прибор и алат  

• Одржавање хигијене продавнице, опреме, прибора и алата 

 

*објасни начин уређења продавнице 

према важећим законским прописима  

• користи опрему, прибор и алат 

према ХАЦЦП  

• објасни принципе одржавања 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 
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функционалности и хигијене опреме, 

прибора и алата у продавници хлеба, 

пецива и колача 

остварености 

исхода 

• тестове знања  

Укупан број часова 68    

*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Сировине у пекарству, Операције и мерења у пекарству, Здравствена безбедност хране, Производња 

хлеба 
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В. Изборни предмети: ПЕКАР (други разред) 

Наставни предмет: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ   

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Пекар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

34    

Недељни фонд часова: 1    

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

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012 , 1/2013 – исп. 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљ  предмета: општи циљ предмета је да ученици стекну сазнања , развију способности и вештине и стекну сензибилитет за поштовање  људских права, 

толеанцију, равноправност полова , разумевање пријатељства међу народима, етничким , националним и верским групама. 

Задаци: разумевање природе и начина успостављања друштвених, етичких и правних норми; 

Да науче врсте права 

Да се постакну и оспособе за активну партиципацију у животу школе 

Да развију способнист кртичког расуђивања и одговорног одлучивања 

Редни 

бр. 
Назив теме Бр. часова Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

1. 
Права и 

одговорности 
17 

• Користи прилоге и радне материјале 

који се налазе у приручнику и 

осмишљени су за сваку радионицу 

• Анализира међународне и домаће 

документе о заштити људских права и 

права детета 

• Анализира садржај појединачним 

члановима Конвенције о правима детета 

људи/детета 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних вештина 

• Објасни значење и смисао људских 

права 

• Разликује врсте људских права (лична, 

политичка, социјалноекономска, 

културна, здравствена права) 

• Анализира и објашњава однос права и 

одговорности 

• Објасни целовитост и узајамну 

повезаност људских права 

• Објасни универзалност и развојност 

људских права 

• Објашњава потребу посебне заштите 

права детета 

• Проналази примере и показатеље 

остваривања и кршења људских права 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 1255 
 

Корелација са другим предметима: Српски језик и књижевност, Историја, Социологија са правима грађана 

 

 

 

 

• Процени положај појединца и 

друштвених група, са аспекта људских 

права 

• Објасни механизме и начине за 

заштиту људских права 

• Анализира и тумачи основна 

међународна и домаћа документа 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 

акција 

16 

• Користи прилоге и радне материјале 

који се налазе у приручнику и 

осмишљени су за сваку радионицу 

• Осмишљава план акције према 

понуђеној структури и корацима 

пројектног планирања 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних вештина 

• Идентификује проблеме у својој 

локалној заједници/ школи 

• Анализира изабране проблеме, изучава 

их 

• Предлаже активности и дискутује о 

њима 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 презентацију, 

нацрт акције и резултате акције. 

3. 

 
Евалуација  1 Комнтари ученика  

 

Укупан број часова            34    
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Наставни предмет: ВЕРСКА НАСТАВА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Пекар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

37     

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње школе  ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 6/2003, 23/2004, 9/2005 и 11/2016) 

ЦИЉЕВИ верске наставе, као изборног предмета, у оквиру средњошколског образовања и васпитања јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство 

традиционалних цркава и верских заједница које живе и делају на нашем животном простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот и 

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. Притом упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене, историјски дате цркве или верске заједнице треба да се 

остварује у отвореном и толерантном дијалогу, уз уважавање других религијских искустава и философских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних 

искустава и достигнућа човечанства. 

ЗАДАЦИ верске наставе су 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; 

- буди потреба и 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; 

- развија и негује 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 своје властите личности и ка 

остваривању сусрета са светом, са природом и, пре и после свега, са Богом; 

- изграђује способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског стваралаштва у науци и другим 

областима; 

- изграђује свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и 

природи. 

ЦИЉ наставе православног катихизиса (веронауке) у средњем образовању и васпитању јесте да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући 

две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки (будући) живот (димензију идеалног). То значи да ученици систематски 

упознају православну веру у њеној доктинарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се излагање хришћанског виђења живота и 

постојања света обавља у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којима се настоји показати да хришћанско виђење 

(литургијско, као и подвижничко искуство Православне Цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и верско 

образовање. Све ово спроводи се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и на делатном плану, уз настојање да се доктринарне поставке спроведу 

у свим сегментима живота (однос са Богом, са светом, са другим људима и са собом). 

ЗАДАЦИ у настави православног катихизиса (веронауке) су да код ученика: 

- развије отвореност и однос према Богу као Другој и другачијој Личности у односу на нас, као и отвореност и однос према другом човеку као икони Божјој, 

личности, такође, другачијој у односу на нас, те да се између ове две релације оствари узајамно зависна веза (свест о заједници); 
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- развије способност за постављање питања о целини и најдубљем смислу постојања човека и света, људској слободи, животу у заједници, феномену смрти, 

односу са природом која нас окружује и друго, као и за одговарање на питања у светлу православне хришћанске вере и искуства Цркве; 

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

областима стваралаштва (при чему се остварује комплементарност са другим наукама); 

- помогне у одговорном обликовању заједничког живота са другим, у изналажењу равнотеже између властите личности и заједнице, у остварењу сусрета са светом 

(са људима различитих култура, религија и погледа на свет, са друштвом, са природом) и са Богом; најзад, 

- изгради уверење да је свет и све што је у њему, створен за вечност, да су сви створени да буду причасници вечног живота, те да се из те перспективе код ученика 

развије способност разумевања, преиспитивања и вредновања сопственог односа према другом човеку као непоновљивом бићу и према творевини Божјој и 

изгради спремност на покајање. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

1. 

УВОД  

1. Понављање кључних 

појмова обрађених у првом 

разреду средње школе  2 

• Специфичности наставе Православног 

катихизиса у средњој школи и 

гимназијама; 

• Рекапитулација обрађених садржаја о 

Богу, Цркви као богослужбеној заједници, 

хришћанском животу.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• 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.  

2. 

СТВАРАЊЕ СВЕТА И 

ЧОВЕКА  

2. Стварање света 

3. Стварање човека по 

икони и подобију Божјем 

4. Творевина и човеково 

место у њој 

5. Свет је створен са циљем 

да постане Црква 

6. Представе стварања света 

и човека у православној 

иконографији  

5 

• Библијска сведочанства о стварању света 

и човека; 

• Учење Цркве о стварању света и човека; 

• Последице стварања ни из чега по 

природу и човека; 

• Творевина и човеково место у њој; 

• Свет је створен са циљем да постане 

Црква; 

• Православна иконографија о стварању 

света.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да интерпретира учење 

Цркве о стварању света; 

• моћи да објасни да је човек икона 

Божја зато што је слободан; 

• моћи да објасни да је човек 

подобије Бога зато што је способан 

за заједницу; 

• моћи да објасни да је Бог створио 

свет са циљем да вечно живи у 

заједници са Њим; 

• бити подстакнут да просуђује о 

смислу постојања човека и света; 

• моћи да разликује особености 

створеног и нествореног; 

• моћи да развија одговорност за 

сопствени живот и живот других; 
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• моћи да преиспитује и вреднује 

сопствени однос према Богу, 

другом човеку и према творевини 

Божјој.  

3. 

ПРАРОДИТЕЉСКИ 

ГРЕХ  

7. Библијска повест о 

прародитељски греху 

8. Прародитељски грех као 

промашај циља стварања 

9. Светоотачко тумачење 

прародитељског греха 

10. Јединство човека са 

Богом - једини начин да се 

превазиђе смрт 

11. Човекова злоупотреба 

творевине 

12. Прародитељски грех у 

светлости богослужбених 

текстова  

6 

• Библијска и светоотачка сведочанства о 

прародитељском греху; 

• Последице прародитељског греха; 

• Еколошки проблем као једна од 

последица човекове отуђености од Бога; 

• Превазилажење еколошке кризе је могуће 

повратком човека у заједницу са Богом; 

• Појам прародитељског греха у 

богослужбеним текстовима.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да објасни у чему се састоји 

прародитељски грех; 

• моћи да сагледа последице 

прародитељског греха и начин 

њиховог превазилажења; 

• моћи да објасни каква је улога 

човека у остваривању назначења 

света; 

• моћи да просуди о важности 

учествовања у литургијском 

сабрању за сопствено спасење; 

• бити подстакнут да се 

одговорније односи према природи; 

• моћи да стекне увид у личну 

одговорност за своје поступке; 

• моћи да уочи значај покајања за 

своје спасење.  

4. 

СВЕШТЕНА ИСТОРИЈА 

СПАСЕЊА (ОД АДАМА 

ДО ИЗРАИЉА)  

13. Каин и Авељ 

14. Ноје и барка, као 

праслике Христа и Цркве 

15. Црква и Вавилонска 

кула 

16. Авраамов завет са 

Богом и наговештај Цркве 

Христове 

17. Жртвовање Исака као 

праслика жртве Христове 

18. Јаков постаје Израиљ  

6 

• Тајна Христова у историји спасења; 

• Лични однос са Богом старозаветних 

патријараха и праотаца; 

• Праслике Христа и Цркве у периоду 

старозаветних патријараха и праотаца.  
Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да уочи да се Бог у Старом и 

Новом Завету открива као личност 

и да позива човека у заједницу са 

Њим; 

• моћи да, на примеру Каина и 

Авеља, закључи да је свако убиство 

- братоубиство; 

• моћи да, на примеру Ноја, схвати 

значење појма праслика Христа и 

Цркве као места спасења; 

• моћи да, на примеру Вавилонске 

куле, схвати да ни једна људска 

заједница мимо Бога не води 

остварењу човековог назначења; 

• моћи да разуме да је откривење 

Аврааму почетак остваривања 

Цркве у историји; 
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• бити свестан да је за богопознање 

неопходан личан сусрет са Богом; 

• моћи да разуме да је обећање 

потомства дато Аврааму духовног 

карактера.  

5. 

СВЕШТЕНА ИСТОРИЈА 

СПАСЕЊА (ОД 

МОЈСИЈА ДО ХРИСТА)  

19. Откривење Бога 

Мојсију (ЈХВХ, ὁ ὢν) 

20. Пасха 

21. Месија циљ 

старозаветних ишчекивања 

22. Давид и Соломон 

23. Испуњење 

старозаветних пророштава 

у Исусу Христу 

24. Праслике Свете 

Тројице, Исуса Христа и 

Цркве у Старом Завету 

(систематизација теме)  

6 

• Повезивање појмова: Стари и Нови 

Израиљ; mâna и Причешће, Пасха и 

Васкрсење, Педесетница и Силазак Светог 

Духа на Апостоле, Помазаник или Месија; 

• Месија - циљ старозаветних ишчекивања; 

• Откривење Бога Мојсију; 

• Пасха; 

• Давид и Соломон; 

• Делатност старозаветних пророка; 

• Испуњење старозаветних пророштава у 

Исусу Христу; 

• Праслике Свете Тројице, Исуса Христа и 

Цркве у Старом Завету.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• знати да је старозаветна вера - 

вера у једнога Бога; 

• моћи да објасни нека од 

старозаветних пророштава која су 

се остварила у личности Христовој; 

• моћи да наведе који старозаветни 

догађаји јесу праслика Сина Божјег 

и новозаветне Цркве. 

• моћи да повезује догађаје 

старозаветне и новозаветне 

историје; 

• моћи да уочи разлику између 

уобичајеног значења речи пророк и 

њеног библијског смисла; 

• моћи да, на примеру пророчке 

делатности, увиди значај старања о 

социјално угроженим категоријама 

друштва; 

• моћи да схвати, на примеру 

Израиља, да Црква има 

наднационални карактер; 

• моћи да упореди Десет заповести 

са Христовим заповестима о 

љубави; 

• знати да је месијанска идеја 

присутна током старозаветне 

историје; 

• моћи да промишља о сопственом 

месту у историји спасења;  

6. 

СТАРОЗАВЕТНА 

РИЗНИЦА  

25. Мудросна књижевност - 

3 

• Мудросна књижевност; 

• Псалми Давидови; 

• Пророци Илија и Јелисеј; 

• Старозаветни списи у богослужењу 

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• моћи да се, подстакнут 

примерима, смелије суочи са 

грехом самооправдавања и сваким 

грехом, уопште; 
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Корелација с другим предметима / модулима: Српски језик и књижевност, Историја,  Географија , Екологија, Физика, Филозофија, Социологија,  Ликовна култура, 

Музичка култура 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

одабрани одељци 

26. Одабрани одељци из 

Псалама Давидових 

27. Старозаветни списи у 

богослужењу Цркве  

Цркве.  • писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса 2. 

разреда средње школе.  

* Укупан број часова Остали број часова предвиђен је за друге типове часа. 
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Изборни стручни предмети: ПЕКАР (други) 

Наставни предмет: АГРАРНИ ТУРИЗАМ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други  

Образовни профил: Пекар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

34/30    

Недељни фонд часова: 1    

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви предмета: 

- 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. 

Задаци:Да ученици на основу постојећих ресурса буду оспособлјени за практичну примену усвојених знања и изналаженје могућности самозапошљења 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Вредновање 

остварености 

исхода 

1. 

 

Одређења 

туризма 

 

5 

• Појам и историјски развој туризма 

• Дефинисање туризма 

• Друштвени значај и утицај туризма 

• Политички значај и утицај туризма 

• Економски значај и утицај 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 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 

остварености 

исхода 

 

 

2. 

Облици, врсте и 

трендови 

туризма 

6 

• Облици туризма 

• Врсте туризма  

• Фактори креирања трендова у туризму 

• Нове форме туристичке индустрије 

• Хотелски и ресторански ланци 

• Разликује облике туризма 

• Описује облике туризма 

• Разликује врсте туризма 

• Описује врсте туризма 

• Познаје факторе и савремене трендове у 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 
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• Начини пословања хотелских и ресторатерских ланаца туризму 

• Опише нове форме туристичке индустрије 

• Дефинише хотелске и ресторанске ланце 

остварености 

исхода 

 

 

3. 

Туристичко 

тржиште 
3 

• Појам и карактеристике туристичког тржишта 

• Појам и карактеристике туристичке понуде 

• Појам и карактеристике туристичке тражње 

• Фактори понуде и тражње 

• 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 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 

остварености 

исхода 

 

 

4. 

Туризам и 

прехрамбена 

индустрија 

5 

• Повезаност и условљеност туризма и прехрамбене 

индустрије 

• Спој хотелијерства и агроиндустријског комплекса 

производње здраве хране 

• Појам и карактеристике туристичког производа 

• 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 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 

остварености 

исхода 

 

 

5. 

Одређење 

угоститељства 
6 

• Појам угоститељства 

• Улога угоститељства у светској економији 

• Улога угоститељства у привреди Србије  

• Задатак и значај угоститељства 

• Појам услуге у угоститељству 

• Подела угоститељских услуга 

• Квалитет угоститељских услуга 

• Угоститељска понуда 

• Угоститељска услуга 

• Дефинише угоститељство 

• Познаје место и улогу угоститељства у 

привреди земље 

• Познаје задатке угоститељства 

• Објасни значај угоститељства 

• Дефинише угоститељску услугу 

• Објасни угоститељску понуду 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 

остварености 

исхода 

 

6. 

Угоститељско 

пословне 

јединице 

5 

•  Угоститељске пословне јединице 

• Подела угоститељских пословних јединице 

• Карактеристике угоститељске пословне јединице 

• Категоризација УПЈ 

• 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 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 

остварености 

исхода 
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јединица  

7. 

Кадрови у 

угоститељству и 

туризму 

4 

• Значај и улога кадрова у угоститељству 

• Структура улога кадрова у угоститељству 

• Квалитет улога кадрова у угоститељству 

• Дефинише кадрове у угоститељству и 

туризму 

• Објасни улогу кадрова за пословни успех 

• Познаје структуру запослених у 

угоститељству и туризму 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 

остварености 

исхода 

Укупан број часова 34    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 1264 
 

Наставни предмет: ПРИПРЕМА ТОПЛИХ ПОСЛАСТИЦА 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Други  

Образовни профил: Пекар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

  34/30  

Недељни фонд часова:   1  

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљ предмета: 

               -Оспособљавање ученика за израду топлих посластица 

Задаци предмета: 

 -Разумевање ученика о важности контроле исправности намирница 

 -Развијање навика код ученика да прате иновације у области пекарства и посластичарства и тиме продубљују своја знања 

  - Унапређење сарадње и тимског рада код ученика 

 -  Повезивање раније стечених знања из стручних предмета са основама посластичарства    

 - Развијање навика ученика да одржавају хигијену и здравствено безбедоносне услове   

   -Стварање вештина и навика при раду код ученика 

 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Вредновање 

остварености исхода 

1. 

 

1 
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• Палачинке:  

једноставне палачинке са џемом, орасима, 

бадемом, лешником, медом, лимуном, 

мараскином, чоколадом, берлинер кремом; 

гратиниране палачинке са орасима, маком и 

слатким сиром; палачинке у винском шатоу са 

орасима 

• Шатои: 

ванил, лешник, чоколада, вински, сос од 

чоколаде, сос од малина, пиреи и воћне каше 

• Кохови: 

кох од гриза (прелив сируп од малина) кох од 

 наведе врсте топлих посластица 

 наведе врсте топлих прелива 

 комбинује намирнице по рецептури за одређени   

тип топле посластице 

 одреди начин припреме маса за топле   

посластице 

 разликује начине обликовања маса за топле 

посластице 

 групише шатое, сосове, пирее и каше према типу 

посластице 

 опише начин сервирања топлих посластица 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз:  

-  праћење 

остварености исхода 

- тестове 

практичних вештина 
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*Корелација са другим наставним  предметима/модулима: Производња пецива,колача и тестенина, Сировине у пекарству, Исхрана људи   

 

 

 

 

 

 

 

 

пиринча - ванил шато кох од вина - вински шато 

• Суфлеи: 

ванил, лешник, бадем, чоколадни, топли воћни 

суфле, шненокле 

• Пудинзи: 

ванил, лешник, бадем, кафа, чоколадни 

специјалне врсте пудинга: пудинг од ораха, 

топао ројал дипломат пудинг, пудинг од 

трешања 

 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 

 

Укупан број часова  34    
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Наставни предмет: ОСНОВЕ УГОСТИТЕЉСТВА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други  

Образовни профил: Пекар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

34 /30    

Недељни фонд часова: 1    

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљ предмета: Упознавање ученика са делатношћу угоститељства, његовим карактеристикама и значајем 

 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Вредновање 

остварености исхода 

1.  Угоститељство 5 

• Појам угоститељства 

• Настанак и историјски развој 

• Улога угоститељства у светској 

економији 

• Улога угоститељства у привреди Србије  

• Задатак и значај угоститељства 

• 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  

 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1.праћење остварености 

исхода 

2.тестове знања 

3.тестове практичних 

вештина 

 

 

 

2.  
Услуге у 

угоститељству 
10 

• Појам услуге у угоститељству 

• Подела угоститељских услуга 

• Квалитет угоститељских услуга 

• Угоститељска понуда 

• Угоститељска услуга 

• објасни појам угоститељске услуге 

• разликује врсте угоститељских услуга 

• објасни појам угоститељске понуде 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1.праћење остварености 

исхода 

2.тестове знања 

3.тестове практичних 

вештина 
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3.  

Угоститељске 

пословне 

јединице 

12 

• Угоститељске пословне јединице 

• Подела угоститељских пословних 

јединице 

• Карактеристике угоститељске пословне 

јединице 

• Категоризација УПЈ 

• наводи дефиницију угоститељске пословне 

јединице 

• разликује врсте угоститељско пословних јединица 

• познаје правилник о категоризацији угоститељско 

пословних јединица 

• разликује угоститељску понуду различитих 

угоститељско пословних јединица 

  

 

 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1.праћење остварености 

исхода 

2.тестове знања 

3.тестове практичних 

вештина 

 

 

 

 

 

 

4. 
Кадрови у 

угоститељству 
8 

• Значај и улога кадрова у угоститељству 

• Структура улога кадрова у 

угоститељству 

• Квалитет улога кадрова у угоститељству 

• објасни значај и улогу кадрова у угоститељству 

• објасни структуру кадрова у угоститељству 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1.праћење остварености 

исхода 

2.тестове знања 

3.тестове практичних 

вештина 

 

 

 

 

Укупан број часова 34      
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Изборни општеобразовни предмети: ПЕКАР (други) 

Наставни предмет: ИЗАБРАНИ СПОРТ 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Други  

Образовни профил: Пекар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

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,  1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др-.правилник и 13/2018-др.правилник) 

 

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.  

Задаци:  

Стицање теоријских знања,стицање основних и продубљивање истих,техничких и тактичких знања ,социјализација ученика и неговање етичких вредности према 

ученицима у такмичењу као и откривање талентованих ученика и њихово подстицање да се баве спортом. Ученик треба да има објективну представу о 

сопственим могућностима. Принципи вежбања траба да се прилагоде узрасту ученика. Ученици морају да знају штетне последице неправилног вежбања и да 

упознају естетске вредности спорта за који су се определили. 

 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама Вредновање остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

1. 

Предлог 

спортова који се 

понуде 

ученицима као 

избор: 

У првом реду, 

спортови који се 

у одређеном 

обиму обрађују 

32 

• Програмски садржаји физичког 

васпитања-изабраног спорта чини 

следећа структура: 

• развијање моторичких способности 

ученика; 

• спортско-техничко образовање 

ученика (обучавање и усавршавање 

технике); 

• индивидуална и колективна тактика 

Праћење и вредновање постигнућа ученика  

• 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; 

• 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; 
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кроз наставу 

физичког 

васпитања:  

атлетика  

гимнастика  

ритмичка 

гимнастика  

рукомет  

кошарка  

одбојка  

мали фудбал  

плес 

изабраног спорта; 

• теоријско образовање; 

• правила изабраног спорта; 

• организовање унутар одељенских и 

међуодељенских такмичења.  

ТЕОРИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ  

• упознавање ученика вредностима 

изабраног спорта; 

• упознавање ученика са основним 

принципима 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 спорта.  

Минимални образовни захтеви: 

• Предметни наставници утврђују 

минималне образовне захтеве, у складу 

са усвојеним програмом за сваки 

изабрани спорт. Под тим се 

подразумева: 

• савладаност основне технике и њена 

примена; 

• познавање и примена елементарне 

тактике; 

• познавање и примена правила; 

• ангажованост и учешће ученика на 

такмичењима у изабраном спорту. 

• 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. 

• игра уз примену правила игре; 

• учествује у организацији 

школских спортских такмичења 

• примењује правила фер плеја 

 

Укупан број часова         32   
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Наставни предмет: ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Пекар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

34/30    

Недељни фонд часова: 1    

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,  1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др-.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви  предмета:   
- Развијање стваралачког и критичког мишљења, визуелног опажања, индивидуалности и самопоуздања у самосталном ликовном изражавању, радозналости и 

маштовитости; 

- Оспособљавање за изражавање 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 идентитета, националне и светске културне баштине и навике праћења културно-уметничких садржаја 

путем штампе и електронских медија, посећивања музеја, галерија, библиотека, концерата, биоскопа, позоришта и других институција културе; 

- Упућивање на  примену стечених знања и умеса у свакодневном животу и раду. 

1. Приликом израде годишњег плана, од 15 понуђених тема треба одабрати најмање 4. Минимално време за реализацију једне теме је  пет часова. 

Наставник формира програм бирајући теме према: 

• циљевима предмета; 

• расположивом фонду часова; 

• години учења; 

• специфичностима профила; 

• могућностима школе; 

• специфичностима локалне заједнице; 

• предзнањима и сазнајним могућностима ученика.  

2. Теоријски садржаји и практични ликовни рад су интегрисани. 

3. Теме треба обрадити комбиновањем савремених наставних метода, уз разноврсне визуелне примере. 

4. Посебни садржаји су препоручени садржаји намењени појединим профилима и/или заинтересованим ученицима. 

5. Препоручени садржаји су садржаји који нису кључни за достизање исхода и могу да се обраде информативно: кроз један редовни час, кроз домаћи задатак, 

тематску наставу или индивидуалне, одељенске и школске пројекте. 

6. У зависности од теме, пожељно је припремати наставу у сарадњи са наставницима општеобразовних, стручних и изборних предмета, педагогом, локалним 

уметницима и стручњацима и/или институцијама културе. 
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7. Користити стручну литературу и интернет у припремању наставе. Ради лакшег прикупљања наставног материјала, програм садржи препоручене адресе или 

линкове на интернет-странице. Међутим, треба имати у виду да се ове адресе често мењају и да је наставник упућен на континуирано ажурирање наставног 

материјала. 

8. У зависности од теме, настава се реализује у кабинету за ликовну културу (атељеу), кабинету за информатику, радионици, простору школе, библиотеци, музеју, 

галерији, атељеу уметника, локалном окружењу. 

9. Како се не би прекинула мотивација и континуитет у раду, допустити ученицима да заврше радове код куће. 

10. Подстицати ученике да одступају од рутинских поступака и стереотипије, а елементе искуства реструктурирају и стављају у нове односе, испробавају 

различита оригинална решења у самосталном ликовном изражавању и процењују свој рад и радове других. 

11. Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

• праћење остварености исхода; 

• активност на часу. 

12. Пожељно је на крају полугодишта и/или године организовати изложбу у локалној заједници и позвати родитеље на отварање. 

13. Препоручује се наставницима вођење електронског портфолија који садржи: основне податке о наставнику, опис успешно реализоване теме, препоручено 

време за реализацију, коришћене материјале и технике, примере радова ученика, евентуално наставни материјал (визуелне примере) и препоручену литературу 

или адресе интернет-страница. Електронски портфолио треба да буде доступан на сајту или профилу школе. Циљ објављивања портфолија је промоција рада 

наставника и размена наставних материјала, идеја и линкова. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

1. 
Дигитална 

фотографија 
 

• Примена дигиталне фотографије у настави, свакодневном 

животу и будућој професији, дигитална фотографија као 

савремени уметнички медиј; 

• Принципи компоновања у фотографији, кадрирање, осветљење; 

• Етичке норме у избору мотива, обради фотографије и 

објављивању фотографија; 

• Фотографисање дигиталним фотоапаратом или мобилним 

телефоном: екстеријер, ентеријер, детаљ, мртва природа, 

аутопортрет; 

• Пренос фотографије на рачунар, обрада фотографије основним 

алаткама: опсецање, подешавање светлине, контраста и боје; 

• Сортирање, обележавање и чување фотографија на рачунару; 

• Могуће преобликовање неуспелих фотографија у апстрактне 

слике, позадине, колаже; 

• Самопроцена радова.  

Посебни садржаји: 

• Цртање светлом; 

• Израда електронског портфолија; 

• Рекламна фотографија; 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

-праћење 

остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• фотографише целину и 

детаљ под различитим 

условима осветљења; 

• учита дигиталну 

фотографију на рачунар; 

• обради фотографију у 

одабраном рачунарском 

програму. 
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• Модна фотографија.  

2. 

 

Примитивна 

племенска 

уметност 

 

• Примитивна племенска уметност од праисторије до савременог 

доба; 

• Услови за настанак уметности, функције уметности у 

праисторијско доба, материјали; 

• Разлози за дуготрајни опстанак примитивне племенске 

уметности, популарност савремене племенске уметности, 

последице комерцијализације; 

• Уметност афричких племена, инуитска уметност, уметност 

индијанских племена, абориџанска, полинезијска... плес, музика, 

одећа, украшавање, орнаментика, занати; 

• Примитивна уметност као инспирација савременим уметницима; 

• Израда цртежа, слика, скулптура, употребних и украсних 

предмета, тотема, маски, скица за шминку, одећу, накит, фризуре.  

Посебни садржаји: 

• Креирање звука облицима из природе, уобличавање композиције 

на рачунару, учитавање звука у презентацију; 

• Ритуални плес: обједињавање слике, музике и плеса; 

• Терапија путем уметности: уметнички занати; 

• Истраживање: народна уметност Србије; 

• Израда сувенира; 

• Презентација: поређење култура (шминке, ношње, фризура, 

обуће, керамике, веза...).  

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• наведе улогу примитивне 

племенске уметности у 

праисторијско и савремено 

доба; 

• одабере медиј, мотив и 

материјал за рад и образложи 

избор; 

• уради ликовни рад са 

одликама примитивне 

племенске уметности. 

 

3. 

Цивилизације 

прошлости 
 

• Цивилизација - појам; 

• Општи приказ: географски положај, градови, трајање и разлог 

нестанка, веровања, положај владара, улога уметника и уметности; 

• Оријентациони избор споменика прошлости: Персеполис, 

Тутанкамонова гробница Mohenjo-daro, Sanchi (Indija), Qin 

dinastija - ratnici od terakote, Machu Picchu, Mesa Verde, Chichen 

Itza,Tikal, El Tajin, толтечки ратници у Тули, Ангкор, Петра, Нара; 

• Уметничка идеја у прошлим цивилизацијама, утицај веровања и 

друштвене организације на уметност; 

• Израда цртежа и скица за палате, храмове, стубове, орнаменте, 

споменике, рељефе, фасаде, фонтане, престоле, намештај, 

употребне и ритуалне предмете, дворске одежде, владарске 

симболе, вајање владарског портрета.  

Посебни садржаји: 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• објасни значај очувања 

споменика културе; 

• уради ликовни рад са 

карактеристикама одабране 

цивилизације; 

• дискутује о различитим 

решењима задатка. 
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• Осмишљавање туристичке туре, израда рекламне презентације 

или брошуре; 

• Заштићена светска културна баштина.  

4 
Ктитори, мецене и 

колекционари 
 

• Појмови: ктитор, мецена, колекционар; 

• Велики инвеститори у уметност кроз историју: црква, владари, 

племство, буржоазија, држава, приватни фондови... улога и значај; 

• Инвестирање у различите облике уметности кроз историју: 

сакрални објекти, палате, споменици, ликовна уметност, 

позориште, балет, музика, мода, филм... музејске колекције, 

приватне збирке, мотиви за улагање у уметност; 

• Приказ десет значајних уметничких дела по избору наставника, 

уз образложење избора; 

• Одељенски обилазак електронских: музеја, галерија, културно-

историјских споменика, фестивала; 

• Улога колекционара или инвеститора: прикупљање и формирање 

електронске или штампане збирке уметничких дела по избору 

ученика.  

Посебни садржаји: 

• Истраживање: значајне културно-уметничке манифестације у 

Србији; 

• Истраживање: институције културе у Србији; 

• Терапија путем уметности: укључивање старије популације у 

уметничке активности.  

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• објасни улогу и значај 

ктитора, мецена и 

колекционара у историји 

уметности; 

• формира електронску или 

штампану збирку уметничких 

дела; 

• образложи избор уметничких 

дела. 

5. 

Уметност 

рециклирања 

 

 

• Уклањање отпада у великим градовима, време распадања 

појединих материјала, значај рециклирања, улога и значај 

уметности у очувању животне средине и смањењу сиромаштва; 

• Израда скица; 

• Преобликовање предмета и материјала за рециклажу: израда 

таписерије од пластичних трака, израда асамблажа, скулптура и 

инсталација, израда накита, торби, шешира, кутија за оловке и 

накит, посуда, лустера, стоних лампи, мозаика; 

• Оријентациони избор уметника: Daniel Clemmett, Nick Gentry, 

Robert Bradford, James Corbett, Subodh Gupta, Emma Whiteside, 

Michel de Broin, Hong Kyoung, Aurora Robson, Lucy Norman, Nek 

Chand… 

 Посебни садржаји: 

• Израда колекције одеће од материјала за рециклажу; 

• Грађење зидова, пултова, клупа, ограда и мањих објеката од 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• објасни значај рециклирања; 

• наведе улогу уметности у 

очувању животне средине; 

• уради ликовни рад од 

материјала за рециклажу; 

• образложи избор мотива и 

материјала. 
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пластичних флаша, конзерви, стиропора, гума, затварача; 

• Терапија путем уметности: материјали за рециклажу који су 

погодни за рад са децом и старијим особама; 

• Креирање звука предметима за рециклажу; 

• Видео-рад: акција чишћења околине.  

6. Уметност и наука  

• Повезаност науке и уметности; 

• Математика у уметности: симетрија, перспектива, модуларност, 

златни пресек, орнаментика, теселација, оригами; 

• Географија у уметности: пејзажи; апстрактне слике инспирисане 

сателитским снимцима и географским картама; 

• Биологија у уметности: уметност под микроскопом, илустрације, 

анатомски цртежи; 

• Хемија у уметности: производња пигмената и материјала, 

фотографије; 

• Физика у уметности: оптика, акустика, фотографије; 

• Историја и уметност: историјски догађаји у уметничким делима, 

уметничка дела као историјски извори; 

• Разговор о повезаности уметности и других наставних предмета 

и делатности; 

• Израда цртежа, скулптура, слика, графика, постера, инсталација, 

фотографија, видео-радова, орнамената, оригамија, колажа... 

наука, наставни предмет, област, лекција, дефиниција, формула, 

појам као инспирација.  

Посебни садржаји: 

• Терапија путем уметности: лечење бојом, звуком и покретом; 

• Тематски дан.  

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• наведе примере повезаности 

уметности и науке, наставних 

предмета и различитих 

делатности. 

7. 
Уметност XXI 

века 
 

• Традиционални и савремени медији у XXI веку; 

• Одговарајући примери уметничких медија, праваца и техника: 

3D анимација, сликање песком, динамичко сликарство, дигитална 

уметност, ласерска уметност, генетичка уметност, нано уметност, 

интерактивна уметност, виртуелна уметност, акционо сликање на 

сцени, визуелни ефекти за филм; 

• Прибор: glow graffiti sprej, LED светлосни канапи, интерактивне 

табле, I/О четка, Филипсов прибор за дигитално сликање светлом; 

• Cyberfest (Киберфест, Русија), STRP фестивал; VIDFEST 

(Ванкувер); 

• Цртање, сликање, графика и вајање у рачунарском програму; 

видео-записи, одељенски спотови, монтажа и анимација у 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• објасни утицај технологије 

на уметност XXI века; 

• наведе пример утицаја 

технологије на уметност XXI 

века; 

• изрази идеје, емоције, поруке 

и ставове савременим 

медијима. 
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рачунарском програму; колективно акционо сликање на сцени; 

обједињавање ликовне уметности, филма, музике и плеса; израда 

светлосне скулптуре, слике или инсталације; израда звучне 

скулптуре, кинетичке скулптуре...  

Посебни садржаји: 

• Специјални (механички)ефекти у позоришту и визуелни ефекти 

за филм; 

• Звучни ефекти; 

• Електронска музика; 

• Терапија путем уметности: материјали и технике; 

• Експериментална архитектура, паметне зграде; 

• Црно позориште; плес сенки; 

• Ликовно обликовање веб странице.  

8. 
Амбијент и 

простор 
 

• Утицај амбијента на расположење, понашање и радни учинак; 

• Одговарајући примери дизајна школског простора, инсталација у 

ентеријеру и преобликовања елемената ентеријера; 

• Израда скица; 

• Преобликовање елемената ентеријера: осликавање и 

преобликовање похабаних столица, клупа, столова, ормана, 

зидова, прозорских оквира, стаклених површина, стубова; 

лепљење и уметање различитих материјала; израда витража, 

лустера, лампи, асамблажа, мозаика; 

• Обликовање простора у делу учионице или простору школе.  

Посебни садржаји: 

• Терапија путем уметности: психологија боје; 

• Биодекорација стубова и зидова или зелених површина; 

• Дизајн светла, обликовање простора светлом; 

• Декорација зидова: рад са шаблонима и пројектором, називи 

боја, механичко мешање боја, нијансе, психологија боје; 

• Ленд арт; 

• Амбијентална музика.  

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• опише утицај амбијента на 

расположење, понашање и 

радни учинак; 

• преобликује елементе 

ентеријера; 

• уреди део школског 

простора. 

9. Стрип  

• Појмови: стрип, манга, чиби, графички роман; 

• Развојни пут стрипа, различите функције стрипа кроз историју; 

• Школе стрипа: америчка и јапанска, француско-белгијска, 

енглеска, италијанска - карактеристике, типични представници, 

међусобни утицаји, популарност школа и аутора код нас и у свету; 

• Фестивали стрипа, музеји, друштва; 

• Утицај стрипа на уметничке правце, културу и друштво; 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• препозна уметнички цртеж у 

стрипу; 

• опише традиционални 

поступак цртања стрипа; 

• нацрта ликовно-графички 

рад. 
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• Оријентациони избор аутора: Rodolphe Topffer, Walt Disney, 

Osamu Tezuka, Richard Outcault, Steve Ditko, Alan Moore, Frank 

Miller, Moebius, Masashi Kishimoto, Koji Morimoto, Hiromu 

Arakawa, Matsuri Hino, Takeshi Obata, Марко Стојановић, Бане 

Керац, Влада Весовић, Саша Ракезић, Алекса Гајић, Зоран 

Јањетов; 

• Традиционални прибор и поступак израде; рачунарски програми 

и графичке табле; 

• Израда табле стрипа, стрип јунака, корица за графички роман, 

израда одељенског фанзина; илустрација одломака приче, песме, 

филма... традиционалним или савременим техникама.  

Посебни садржаји: 

• Анимирани филм; 

• Израда сценарија за стрип, графички роман, рачунарску игрицу 

или анимирани филм; 

• Студија фигуре у покрету; 

• Колекција одеће, обуће или накита инспирисана стрипом; 

• Музика у анимираном филму.  

10. 
Знаменити српски 

уметници 
 

• Знаменити српски уметници, избор наставника; 

• Израда оригиналног, нетрадиционалног ликовног приказа 

живота и/или дела српског уметника по избору ученика: 

презентација, графичка прича, колаж, инсталација; комбинација 

текста, илустрација и фотографија; видео-рад, анимација; 

• Разговор о значају, животу и делу одабраних уметника.  

Посебни садржаји: 

• Израда монографије одабраног уметника, одељенски рад; 

• Терапија путем уметности: организовање гостовања 

професионалних уметника у болницама и домовима за старе; 

организовање ликовне радионице.  

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• наведе неколико знаменитих 

српских уметника; 

• објасни значај одабраног 

уметника; 

• уради оригиналан визуелни 

приказ живота и/или дела 

одабраног уметника. 

11. Трагом наслеђа  

• Значај квалитетне промоције у будућој професији; 

• Истраживање културних, историјских и природних 

знаменитости краја: обилазак околине, обилазак локалних 

галерија и музеја; истраживање стручне литературе, интернета, 

архиве, новинских чланака; разговори са одговарајућим профилом 

стручњака, наставницима, родитељима, фамилијом; интервјуи, 

анкете; проучавање и прављење фото и писане документације; 

• Оријентациони избор тема у оквиру пројекта: природне одлике, 

историја, културно-историјски споменици, манифестације, спорт, 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• прикупља информације из 

различитих извора; 

• дискутује о знаменитостима 

краја; 

• уради промотивни ликовни 

рад. 
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уметност, туризам, делатности, стари занати, обичаји и веровања, 

знаменити људи, одевање кроз историју, архитектура, 

кулинарство, музика; 

• Дизајн промотивног материјала; 

• Израда промотивног спота, презентације, брошуре, плаката, 

илустрованих прича, разгледница, паноа за промовисање 

културно-историјских и природних знаменитости краја.  

Посебни садржаји: 

• Промоција професије; 

• Промоција школе; 

• Промоција одељења; 

• Терапија путем уметности: поставка изложбе, организовање 

промоције радова путем интернета и штампе; 

• Маркетинг и брендови.  

12. 
Необична 

уметност 
 

• Визуелни приказ: необичне идеје, уметничка дела на 

неуобичајеној подлози или од неуобичајених материјала; 

• Оријентациони избор уметника: Јulijan eever, Guido Daniele, Jim 

Denevan, Richard Long, Daniel Baumann, Olafur Elasson, Michael de 

Broin, Agata Olek, Hang Nga, Mathier Collos, Rebecca Murtaugh, 

Jonathan Borofsky, Livio de Marchi, Chakaia Booker, Choi Jung 

Hyun, Margaret Benyon, Jennifer Maestre, Nathan Sawaya, Baptiste 

Debombourg, Toge-NYC, Ran Hwang, Don Lucho, Scott Gundersen, 

Sydney Cash, Scott Hove, Evan Blackwell, Jean-Luc Cornec, Jason 

Hackenwerth, Jason de Caires Taylor, Shinichi Marayama, Joan 

Dulla, Janet Echelman, Alain Guerra, Lara Schnitger, Maurizio 

Savini, Renata Memole, Neraldo de la Paz, Elisabeth Higgins 

O`Connor, Carabosse;• Израда ликовних радова од неуобичајених 

материјала.  

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• предложи нетрадиционални 

материјал за рад; 

• уради ликовни рад од 

нетрадиционалног материјала; 

• образложи избор материјала 

и мотива. 

13. 
Архитектура 

Србије 
 

• Знаменити споменици и зграде - обележја светских градова; 

• Сакрална архитектура Србије; 

• Замкови, утврђења и палате Србије; 

• Световна архитектура Србије: типови старих српских кућа, 

знаменити објекти XIX и XX века; 

• Споменици, фонтане, паркови и парковске скулптуре; 

• Значај очувања знаменитих грађевина и споменика; 

• Израда скица за викендицу, викенд-насеље, етно-село, наменске 

објекте, реконструкција замка или утврђења, скица за рељефе, 

тргове, ограде, прозорска окна и друге елементе екстеријера, 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• наведе неколико значајних 

споменика и грађевина у 

Србији; 

• објасни значај очувања 

знаменитих грађевина и 

споменика; 

• уради ликовни рад са 

стилским одликама локалне 

архитектуре. 
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споменике и скулптуре у пленеру...  

Посебни садржаји: 

• Истраживање: римска насеља на тлу Србије; 

• Повезивање ученика путем интернета са вршњацима из другог 

места у Србији, размена фотографија и информација о 

архитектури, споменицима и парковима; 

• Осмишљавање туристичке туре;  

14. Улична уметност  

• Појмови: улична уметност, мурали, графити, тагирање; 

• Видови уличне уметности: мурали, графити, стикери, 

инсталације; 

• Историјат графита, легални графити, графити у галеријама; 

• Дискусија: намера уметника, идеје, поруке, ставови, емоције, 

стилови; тагирање по културно-историјским споменицима, 

знаменитим зградама, приватној својини, радовима уметника; 

• Материјали, опасност по здравље и околину, мере заштите; 

• Оријентациони избор уметника, уметничких група и пројеката: 

Edgar Mueller, Julian Beever, Kurt Wenner, Jeroen Koolhaas -Dre 

Urhahn, Ernesto Neto, Mark Jenkins, Peter Gibson, David Choe, 

Cityzenkane, Belx2, Lady Pink, Keith Jive, Baer, Ras Terms, Jon Reiss 

(Bomb it - dokumentarni film), Blu (odabrani radovi), Rinpa Eshidan, 

Reverse Graffiti Project;• Израда скице за мурал или графит 

традиционалним материјалима или у рачунарском програму.  

Посебни садржаји: 

• Истраживање: улична култура, музика и плес; 

• Пантомима; 

• Знамените грађевине Србије; 

• Израда документарног филма.  

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• препозна естетске и идејне 

вредности уличне уметности; 

• наведе материјале штетне по 

здравље и мере заштите; 

• уради скицу за мурал или 

графит. 

15. Времеплов  

• Свакодневни живот, проналасци, открића, важни историјски 

догађаји и личности, одевање, намештај, архитектура, ликовна 

уметност, музика, позориште, плес, спорт, забава... од критско-

микенске културе до краја XX века; 

• Ликовни приказ историјског периода по избору ученика; израда 

маски, костима, шешира, перика, декорација, скица за употребне 

предмете...  

Посебни садржаји: 

• Пројекат свих одељења, тематска забава - реконструкција 

одабраног периода: израда сценографије, костима, маски, фризура, 

шминке, избор музике, концерт, наступ хора, представа, плес, 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• наведе узроке промена у 

уметности током историје; 

• прикаже ликовним радом 

специфичност одабраног 

историјског периода. 
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Корелација са другим предметима:  Српски језик и књижевност, Музичка култура, Историја, Биологија, Физика, Хемија, Математика, Рачунарство и информатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

луткарско позориште...  

Укупан број часова 64  
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Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Други   

Образовни профил: Пекар  

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

34/30    

Недељни фонд часова: 1    

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,  1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др-.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви предмета:   
- Оспособљавање ученика за разликовање обележја стилова различитих музичких жанрова; 

-  Развијање свести о значају и улози музичке уметности кроз развој цивилизације и друштва; 

-  Оспособљавање ученика за разликовање основних одлика уметности различитих цивилизација и култура кроз сагледавање елемената музичких дела; 

- Оспособљавање ученика за уочавање разлика и сличности између наше и других традиција и култура у домену музике; 

-  Оспособљавање ученика за уочавање међусобног утицаја различитих култура прожимањем карактеристичних елемената музичких дела; 

-  Унапређивање естетских критеријума код ученика; 

- Развијање дивергентног мишљења кроз решавање проблемских и пројектних задатака; 

- Развијање навика код ученика за праћење културно-уметничких манифестација у локалној средини и путем електронских медија (концерти, телевизија, филм, 

интернет); 

- Оспособљавање ученика за самостално истраживање стручне литературе, архиве, медијатеке, интернета; 

- Оспособљавање ученика за јавно наступање (јавни часови, концерти...); 

- Оспособљавање ученика за креативну израду музичких ударачких инструмената ; 

- Упознавање ученика са значајним српским композиторима и извођачима; 

- Оспособљавање ученика за примену уметничких вештина у другим предметима и свакодневном животу; 

- Оспособљавање ученика за тимски и истраживачки рад; 

-  Подстицање уметничког развоја и усавршавања у складу са индивидуалним интересовањима и способностима. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

2.  

Класична музика 

(општа музичка 

анализа и теорија 

кроз слушање 

музике)  

10 

• Значај музике у животу и друштву: 

првобитна заједница, стари век и развој 

музике у средњем веку (духовна и 

световна музика) 

- Грегоријански корал, Византијско 

певање, Кир Стефан Србин: Ниња сили. 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

• Препознаје и разликује одлике стилова у 

музичком изражавању од првобитне заједнице 

до данас. 

• Испољава потребу за свакодневним слушањем 

музике и на основу тога формира трајно 

интересовање према музици уопште 
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• Ренесанса и барок: 

Палестрина L.: Огни белта, Вивалди А.: 4 

годишња доба, Хендл 

Г. Ф.: Месија (Алелуја), Бах Ј. С.: Токата 

и фуга д - мол, Брандебуршки концерт бр. 

3 Г - дур 

• Класицизам: 

Хајдн Ј.: Симфонија изненађења бр 94. Г 

- дур, Моцарт В. А.: Симфонија бр. 40. Г-

дур, Реквијем, Мала ноћна музика, Турски 

марш, Бетовен Л. В.: 5. и 9. симфонија, За 

Елизу, Месечева соната, 

• Романтизам 

Менделсон Ф.: Свадбени марш, Шопен 

Ф.: Валцер дес-дур, Брамс Ј.: Мађарске 

игре по избору, Сметана Б.: Влтава, 

Дворжак А.: Симфонија из новог света 

• Импресионизам 
Дебиси К.: Прелид за поподне једног 

пауна, Равел M.: Болеро 

• Музика xx века 

Шостакович: Камерна симфонија, 

Прокофјев С.: Ромео и улија, Шенберг, 

Стравински, Веберн  

вештина • Препознаје називе одслушаних композиција уз 

познавање њихових аутора као и време 

настанка. 

• Препознаје и именује елементарне музичке 

ознаке за темпо, динамику.... 

• Експресивно, аутономно доживљава карактер 

одслушане композиције 

• Поседује адекватан музички укус. 

• Самоиницијативно посећује концерте и друге 

музичке манифестације у локалној заједници. 

• Експресивно, аутономно доживљава карактер 

одслушане композиције  

2. 

 

Опера и балет 

Оперета и мјузикл  

6 

• опере: Бизе Ж.: Кармен, Верди Ђ.: 

Трубадур, Росини Ђ.: Севиљски берберин, 

Пучини: Тоска, Боеми, 

• балети Чајковски П. I.: Лабудово језеро, 

Успавана лепотица, Прокофјев С.: Ромео 

и Јулија  

• оперете Штраус Ј.: Слепи миш 

• Мјузикли: Цигани лете у небо, Коса, 

Мама Миа, Чикаго...  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• Симултано успешно изводи мелодијско-

ритмичке захтеве уз игру улога на сцени. 

• Јавно изводи самостално или групно креиране 

теме различитих музичких жанрова (нпр. 

мјузикл)  

 

3. 

Традиционална 

музика (народне 

песме, игре, 

плесови)  

6 

• Изворно певање традиционалних 

композиција са нашег и суседних 

подручја. Кола и народне игре Србије и 

суседних земаља. 

Мокрањац Ст. Ст.: Руковети, Тајчевић 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

• Препознаје естетске вредности у култури свог 

и народа других земаља уочавањем 

карактеристичних обележја музике светске 

народне баштине. 

• Сагледава и вреднује утицај народног 
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Корелација са другим предметима:  Ликовна култура, Физичко васпитање, Српски језик и књижевност, Математика, Екологија,  Географија, Верска настава , 

Грађанско васпитање 

 

 

 

M.: Охридска легенда 

• Народна музика интегрисана у забавну, 

електронску, џез и разне алтернативне 

правце. 

извођачи: Биљана Крстић, састав 

"Балканика", Слободан Тркуља, 

Василиса, Кирил Џајковски...  

3. тестове практичних 

вештина 

стваралаштва на уметничко стваралаштво. 

• Прецизно изводи ритмичко-мелодијске захтеве 

уз прецизност и лакоћу у извођењу осмишљених 

кореографија. 

• Процењује и доноси судове и одлуке у вези 

квалитета и разумевања изведеног музичког 

задатка, односно задатака који се односе на 

квалитет изведених покрета у току плеса.  

4. 

Џез и блуз музика 

Филм и филмска 

музика  

4 

• Џез и блуз: 

Луис Армстронг, Мајлс Дејвис; Били 

Холидеј; Џон Колтрејн, Чарли Паркер, 

Јован Маљоковић, Шабан Бајрамовић...  

• Филм: Моцарт 

• филмска музика: 

Е. Мориконе: музика из филмова: 

Амелија Пулен, Титаник, Ватрене улице, 

Клавир... 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• Сагледава и употребљава критеријуме који се 

односе на начине настајања мелодијско 

ритмичких образаца различитих музичких 

жанрова. 

• Самостално креира музичку активност, било да 

је учесник или гледалац, уз делимичну 

могућност процењивања квалитета сопственог 

извођења. 

• Разликује боју звука различитих инструмената, 

као и њихов визуелни изглед 

• Разликује саставе извођача (Соло глас-хор, 

Соло инструмент-камерни састав-оркестар)  

5. 

Хорско певање, 

камерни састави 

Оркестар  

5 

• избор инструмената и извођача у 

формирању оркестра 

• избор композиција према могућностима 

извођача 

• извођење вокализа 

• извођење активности за развој 

правилног дисања и импостације гласа  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• интонативно прецизно изводи мелодијске 

захтеве композиција 

• разликује и прецизно изводи различите 

ритмичке структуре композиција 

• разликује и прецизно изводи мелодијске 

структуре композиција 

• успешно јавно изводи предвиђене композиције 

(соло, камерни састави, оркестри)  

Укупан број часова        32  
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Наставни предмет: БИОЛОГИЈА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други  

Образовни профил: Пекар  

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

34    

Недељни фонд часова: 1    

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,  1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др-.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви предмета:  

1. Упознавање са особинама живих бића и нивоима организације биолошких система, грађом и функцијом ћелије, ћелијским деобама; 

2. Упознавање са функцијама људског организма; 

3. Упознавање са основним фазама развића човека; 

4. Разумевање проблема везаних за период одрастања, упознавање са облицима ризичног понашања и схватање улоге и значаја породице 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. Биологија ћелије 4 

• Цитологија као научна дисциплина 

биологије која проучава организацију 

ћелије 

• Основне карактеристике живих бића 

• Нивои организације биолошких 

система 

• Грађа ћелије и ћелијских органела 

• Биљна и животињска ћелија 

• Ћелијски циклус и ћелијске деобе 

Евидентирање и 

оцењивање 

ученика (путем 

усмене и писане 

провере знања, 

тестирања, 

практичних 

радова - 

вежбања, израде 

презентација и 

пројеката) 

• дефинише предмет проучавања цитологије 

• наведе главне особине живих бића и нивое 

организације биолошких система 

• објасни хемијску структуру ћелије и функцију 

ћелијских органела 

• објасни разлике између биљне и животињске ћелије 

• објасни ток и значај кључних метаболичких процеса: 

фотосинтезе и ћелијског дисања 

• објасни фазе ћелијског циклуса, ток и значај митозе и 

мејозе 

2. 

 

Основи физиологије 

човека 
18 

• Нервни систем 

• Чула 

• Мишићно - скелетни систем 

• Ендокрине жлезде 

• Систем органа за варење 

• Систем органа за дисање 

• Систем за циркулацију телесних 

течности 

Евидентирање и 

оцењивање 

ученика (путем 

усмене и писане 

провере знања, 

тестирања, 

практичних 

радова - 

• објасни настанак и пренос нервног импулса 

• илуструје прост рефлексни лук 

• објасни улогу нервног система 

• објасни мишићну контракцију 

• објасни улогу чулних органа 

• дефинише позицију и улогу жлезда са унутрашњим 

лучењем 

• објасни састав и улогу крви и лимфе 
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Корелација са другим предметима: Физика, Хемија, Географија, Исхрана људи, Здравствена безбедност хране 

 

 

• Систем органа за излучивање и 

размножавање 

вежбања, израде 

презентација и 

пројеката) 

• објасни грађу и улогу срца и крвних судова и 

неурохуморалну регулацију срчаног рада 

• објасни размену гасова у плућима и ткивима и нервну 

регулацију дисања 

• објасни варење, ресорпцију хране и неурохуморалну 

регулацију варења 

• објасни улогу екскреторних органа човека 

• објасни улогу органа за размножавање 

3. 

 

Биологија развића 

човека 
7 

• Стварање и сазревање полних ћелија 

• Оплођење 

• Интраутерино развиће 

• Рађање и детињство 

• Полно сазревање 

 

 

 

 

 

 

 

Евидентирање и 

оцењивање 

ученика (путем 

усмене и писане 

провере знања, 

тестирања, 

практичних 

радова - 

вежбања, израде 

презентација и 

пројеката) 

• објасни процесе сперматогенезе и оогенезе 

• опише процес оплођења 

• наведе фазе интраутериног развића 

• објасни настанак ткива и зачетака органа 

• опише промене које се догађају у организму човека од 

рођења до пубертета 

• објасни полно сазревање човека 

4. 

Полно и 

репродуктивно 

здравље 

5 

• Појам и дефиниција здравља 

• Проблеми везани за период 

адолесценције 

• Планирање породице 

• Заштита од полних болести 

• Болести зависности 

Евидентирање и 

оцењивање 

ученика (путем 

усмене и писане 

провере знања, 

тестирања, 

практичних 

радова - 

вежбања, израде 

презентација и 

пројеката) 

• препозна проблеме везане за период одрастања 

• објасни значај породице 

• опише биолошку функцију породице 

• дефинише појам "планирање породице" 

• наведе облике ризичног понашања и облике заштите од 

нежељене трудноће 

• објасни штетност абортуса по здравље жене 

• наведе најчешће полно преносиве болести и болести 

зависности 

Укупан број часова 34    
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Наставни предмет: АГРАРНА ГЕОГРАФИЈА 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Други  

Образовни профил: Пекар  

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

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,  1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др-.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви предмета: 

- Стицање знања  о природним и друтшвеним одликама географске средине и о њиховом утицају на развој пољопривреде, 

- Оспособљавање ученика за посматрање, класификацију, систематизацију, решавање проблема и закључивање, 

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

- Оспосбљавање ученика да користе писане, графике 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 заштити, обноси и унапређивању животне средине 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Вредновање 

остварености 

исхода 

 

1. 

 

Увод у аграрну 

географију 

 

6 

 

• Предмет изучавања, значај, развој и место 

аграрне географије у систему наука 

• Аграрни простор и његове границе 

• Подела и типови пољопривреде у свету 

• Географски размештај пољопривредне 

производње 

• Место пољопривреде у просторној 

организацији привреде и значај агроиндустрије 

• Глобализација хране и њене последице 

• дефинише предмет 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 

пољопривреде са другим привредним 

делатностима 

• објасни значај агроиндустрије 

• објасни појам глобализације хране као 

последице међудејства географских услова и 

технолошког развоја 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

1. праћење 

остварености 

исхода 

2. тестове знања 

2. 

 

Природни услови 

за развој 

пољопривреде 

7 

• Физичкогеографске одлике географске 

средине као важан услов за развој 

пољопривредне производње 

• Заштита и унапређивање пољопривреде и 

животне средине  

• објасни утицај и значај рељефа, климе, воде, 

тла, биљних и животињских заједница за развој 

пољопривредне производње 

• препозна деградацију природне средине у 

окружењу и да предложи мере за заштиту и 

унапређивање аграрног простора 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

1. праћење 

остварености 
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• изводи активности везане за заштиту и 

унапређивање пољопривреде и животне средине 

исхода 

2. тестове знања 

3. 

 

Друштвени 

услови за развој 

пољопривреде 

7 

• Пораст светског становништва и расположиве 

количине хране 

• Повезаност структурних одлика становништва 

са производњом хране и начинима исхране 

• Миграције пољопривредног становништва и 

процес деаграризације 

• Сеоска насеља и сеоски атари као простори 

пољопривредне производње 

• Градови као аграрна тржишта 

• Научно-технолошки развој и просторна 

организација пољопривреде  

• објасни однос између броја становника на 

Земљи и расположивих количина хране 

• доведе у везу структуре становништва са 

производњом хране и начине исхране 

• објасни процес деаграризације као последицу 

миграције пољопривредног становништва 

• објасни везу између сеоских насеља као 

аграрних произвођача и градова као аграрних 

тржишта 

• наведе врсте агротехничких мера у 

пољопривреди (механизација, хемизација, 

мелиорација, аграрне револуције) 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

1. праћење 

остварености 

исхода 

2. тестове знања 

4. 

 

Географска 

својства биљне и 

сточарске 

производње 

15 

• Настанак, развој, границе и значај земљорадње 

и сточарства 

• Географско порекло и просторни размештај 

најважнијих биљних култура у Србији и у свету 

• важније врсте стоке 

• области гајења појединих врста стоке у свету и 

у нашој земљи 

• Заштита и унапређивање биљне источарске 

производње 

• опише настанак, развој и границе земљорадње 

• наведе значај и перспективе развоја 

земљорадње и сточарства 

• објасни географско порекло и просторни 

размештај производње најважнијих биљних 

култура у нашој земљи и у свету (житарице, 

поврће, воће, шећерна репа, шећерна трска, 

уљарице, кафа, какао, чај, дуван, зачини, 

наркотичне биљке, текстилне биљке, агруми, 

винова лоза...) 

• наведе важније врсте стоке које се гаје у свету 

и у нашој земљи 

• опише сточарске области у свету и у нашој 

земљи 

• предвиди мере за заштиту и унапређивање 

биљне и сточарске производње у свом окружењу 

 Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

1. праћење 

остварености 

исхода 

2. тестове знања 

 

Укупан број часова 30 

Корелација са другим предметима: Биологија, Хемија, Историја 
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Наставни предмет: ГЕОГРАФИЈА ХРАНЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Пекар  

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава 

34/30   

Недељни фонд часова: 1   

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,  1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др-.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви предмета: 

• Стицање знања о процесу глобализације, њеном утицају на производњу, размену хране и начине исхране народа света 

• Стицање знања о пореклу, производњи и дистрибуцији појединих врста прехрамбених производа 

• Оспособљавање ученика да примењују географско знање у даљем образовном и професионалном развоју. 

• Оспособљавање ученика за посматрање, класификацију, систематизацију, решавање проблема и закључивање. 

• Развијање способности коришћења различитих извора информација и самосталног и тимског учествовања у истраживачким пројектима 

• Оспособљавање ученика за одговорно опхођење према себи и окружењу и за активно учествовање у заштити, обнови и унапређивању животне средине.  

Редни 

бр. 
Назив теме Бр. часова Садржаји 

Начин проверавања исхода/ циљева 

учења 

1. 1

0 

Глобализација и 

култ хране у XXI 

веку   

10 

•    Глобализација и глобални процеси; глобализација светске 

привреде и њене последице 

•    Међународна организација ФАО и њени домети и улога у 

савременом свету 

• Урбанизација и савремена исхрана становништва 

•   Облици исхране становништва и њихово распрострањење 

•     Узроци и последице недовољне исхране становништва, проблем 

глади, у појединим деловима света 

• Исхрана савременог човека 

•    Заштићени прехрамбени производи у Србији и у осталим 

деловима света 

Вредновање остварености исхода вршити 

кроз: 

1. праћење остварености исхода 

2. тестове знања 
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Корелација са другим предметима: Биологија, Хемија, Историја 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

Прехрамбена 

индустрија и 

трговински токови 

хране 

10 

• Начини производње и дистрибуције хране 

• Прехрамбена индустрија: структура производње, размештај у 

Србији и у свету 

• Модерне технологије за складиштење и транспорт хране 

• Највеће прехрамбене компаније у Србији и у свету - примери 

• Берзе и трговински токови храном  

 

 

Вредновање остварености исхода вршити 

кроз: 

1. праћење остварености исхода 

2. тестове знања 

 

 

3. 

Порекло, 

производња и 

дистрибуција 

прехрамбених 

производа 

10 

• Географско порекло, производња и дистрибуција појединих 

прехрамбених производа у Србији и у свету (хлеб, месо и риба, 

млеко и млечни производи, уља, алкохолних пића, топлих напитака, 

кондиторских производа, воћа и поврћа...) 

 

 

Вредновање остварености исхода вршити 

кроз: 

1. праћење остварености исхода 

2. тестове знања 

 

Укупан број часова 34/30   
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А. Обавезни општеобразовни предмети: ПЕКАР (Трећи разред) 

Наставни предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Пекар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

60    

Недељни фонд часова: 2    

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,  1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др-.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви предмета:  

• Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику 

• Развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевног (стандардног) језика у усменом и писаном изражавању 

• Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања, као и неговање културе дијалога 

• Оспособљавање за ефикасно комуницирање 

• Упознавање књижевне уметности 

• Унапређивање знања о сопственој култури и културама других народа 

• Развијање хуманистичког и књижевног образовања на најбољим делима српске и светске културне баштине 

• Упућивање ученика на истраживачки и критички однос према књижевности 

• Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности 

• Развијање трајног интересовања за нова сазнања  

  Задаци:  

             • овладавање знањима о српском књижевном језику, стицање вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом 

изражавању, приликом учења, образовања и интелектуалног развоја; 

             • унапређење културе језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, са 

развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура. 

•упознавањерепрезентативнихделасрпскекњижевнебаштинеиделаопштекњижевности, њиховеауторе, поетскеиестетскевредности; 

           • неговање и развијање  читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним књижевним делима 

из историје српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози; 

         • развијање литерарних афинитета да би ученици пожелели да постану читаоци рафинираног естетског укуса који ће умети да наистраживачки, стваралачки 

и активан начин читају књижевна дела свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;  

         • усвајање хуманистичких ставова, уверења и система вредности; 

        • оспособљавање за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова агресивног и 

асоцијалног понашања и за развијање самосвести и личне одговорности; 
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         • подстицање на саосећање са ближњима и одговорност према другом; 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

1. Модерна 12 

• Одлике симболизма и импресионизма 

• Шарл Бодлер: "Албатрос" 

• Богдан Поповић: "Предговор Антологији новије српске 

лирике" 

• Алекса Шантић: "Претпразничко вече" 

• Јован Дучић: "Благо цара Радована" (избор) или песма 

по избору 

• Милан Ракић: "Долап" или "Јасика" 

• В. П. Дис: "Можда спава" или С. Пандуровић: 

"Светковина" 

• Б. Станковић: дело по избору 

• Процена остварености исхода 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење 

остварености исхода 

2. тестове знања 

• наведе одлике правца, 

представнике и њихова дела 

• анализира одабрана дела, износи 

запажања и ставове 

2. 
Међуратна 

књижевност 
12 

• Одлике међуратне књижевности и представници у 

светској и српској књижевности 

• Тагоре: "Градинар" (избор)" 

• Душан Васиљев: "Човек пева после рата" 

• Милутин Бојић: "Плава гробница" 

• Милош Црњански: "Сеобе И" (одломак) 

• Иво Андрић: " Мост на Жепи" или приповетка по 

избору 

• Растко Петровић: "Људи говоре" или I. Андрић: "Ex 

Понто" 

• Процена остварености исхода 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1.праћење 

остварености исхода 

2. тестове знања 

• наведе одлике праваца, 

представнике и њихова дела 

• анализира одабрана дела, износи 

запажања и ставове 

3 

 

Савремена 

књижевност 
7 

• Савремена српска књижевност у другој половини 20. 

века 

• Савремена поезија - (по избору обрадити песму Васка 

Попе, Миодрага Павловића или Десанке Максимовић) 

• Савремена проза - Иво Андрић: "Проклета авлија" 

• Савремена драма - Душан Ковачевић: драма по избору 

• Процена остварености исхода 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1.праћење 

остварености исхода 

2. тестове знања 

• 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 

4. Лексикологија 6 • Синонимија Вредновање • препозна и одреди вредност 
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*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Историја, Грађанско васпитање, Верска настава 

 

 

• Хомонимија 

• Антонимија 

• Полисемија 

• Састав лексике српског књижевној језика 

• Дијалектизми 

• Архаизми и историзми 

• Вулгаризми 

• Неологизми 

• Жаргонизми 

• Термини 

• Фразеологизми 

• Евалуација- тест 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1.праћење 

остварености исхода 

2. тестове знања 

лексеме 

• наведе примере синонима, 

антонима, хомонима, жаргона… 

5. Синтакса 5 

• Синтаксичке јединице 

• Основне реченичне и синтагматске конструкције 

• Систем зависних реченица 

• Систем независних реченица 

• Напоредне конструкције 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1.праћење 

остварености исхода 

2. тестове знања 

• одреди синтаксичке јединице у 

реченици 

• препозна типове зависних, 

независних реченица и напоредних 

конструкција 

6. Правопис 6 

• Правописни знаци 

• Општа правила интерпункције у реченици 

• Скраћенице 

• Процена остварености исхода 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1.праћење 

остварености исхода 

2. тестове знања 

• 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 

• Лексичке вежбе 

• Стилске вежбе 

• Домаћи задаци 

• Говорне вежбе 

• Школски писмени задаци 2x2+2 

• Писање молбе, жалбе, биографије… 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1.праћење 

остварености исхода 

2. тестове знања 

• 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 

Укупан број часова  60    
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ЦИЉ  

ИСХОДИ НА КРАЈУ ТРЕЋЕГ 

РАЗРЕДА 

Ученик ће бити у стању да:  

ПРЕПОРУЧЕНЕ ТЕМЕ 

ОПШТЕ И СТРУЧНЕ И 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ  

КОМУНИКАТИВНЕ 

ФУНКЦИЈЕ  

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

СЛУШАЊЕ  

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање усменог 

говора  

• разуме основне поруке и захтеве 

исказане јасним стандардним 

језиком када је реч о блиским 

темама (школа, посао, хоби) 

• разуме глобално суштину нешто 

дужих разговора или дискусија на 

састанцима, који се односе на мање 

сложене садржаје из струке, 

уколико се говори разговетно 

стандардним језиком, поставља 

питања и тражи објашњења у вези 

са темом дискусије/разговора  

• Свакодневни живот 

(генерацијски конфликти и 

начини превазилажења) 

• Образовање (образовање за све, 

пракса и припреме за будуће 

занимање, размена ученика) 

• Познате фирме, предузећа, 

установе, институције у земљама 

чији се језик учи 

• Културни живот (међународни 

пројекти и учешће на њима) 

• Заштита човекове околине 

(волонтерски рад) 

• Медији (штампа, телевизија, 

електронски медији) 

• Историјски догађаји/личности 

из земаља чији се језик учи 

1. Представљање себе и 

других 

2. Поздрављање 

(састајање, растанак; 

формално, неформално, 

специфично по 

регионима) 

3. Идентификација и 

именовање особа, 

објеката, боја, бројева 

итд.) 

4. Давање једноставних 

упутстава и команди 

5. Изражавање молби и 

захвалности 

6. Изражавање извињења 

7. Изражавање потврде и 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  

Комуникативна настава страних језика 

подразумева поимање језика као 

средства комуникације; инсистира на 

употреби циљног језика у учионици у 

добро осмишљеним контекстима од 

интереса за ученике; претпоставља 

примену тзв. Теацхер талк, одн. 

прилагођавање говорне делатности 

наставника интересовањима и знањима 

ученика; инсистира на комуникативном 

аспекту употребе језика, одн. на значењу 

језичке поруке, а не толико на 

граматичној прецизности исказа; 

претпоставља да се знања ученика мере 

Наставни предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Пекар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

30    

Недељни фонд часова: 2    

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,  1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др-.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљ  предмета: 

 Развијање сазнајних и интелектуалних способности и стицње позитивног односа перема другим културамауз уважавање различитости и усвајање знања и умења 

потребних у комуникацији на страном језику у усменом и писаном облику. 

Задаци: Ученици требас да буду оспособљени да у школској и ваншколској свакодневици могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано и 

сходно ситуацији, продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да страни језик користе и после завршетка свог образовања, 

функционално, у будућем послу или даљем образовању, стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да уоче контрасте и врше поређења у односу на 

сопствену стварност, упознају текстове који су погодни за праћење иновација у струци. 
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• Свет компјутера 

(предности и мане употребе 

компјутера)  

СТРУЧНЕ ТЕМЕ  

• Као у првом разреду  

негирање 

8. Изражавање допадања и 

недопадања 

9. Изражавање физичких 

сензација и потреба 

10. Исказивање 

просторних и временских 

односа 

11. Давање и тражење 

информација и 

обавештења 

12. Описивање и 

упоређивање лица и 

предмета 

13. Изрицање забране и 

реаговање на забрану 

14. Изражавање 

припадања и поседовања 

15. Скретање пажње 

16. Тражење мишљења и 

изражавање слагања и 

неслагања 

17. Тражење и давање 

дозволе 

18. Исказивање честитки 

19. Исказивање препоруке 

20. Изражавање хитности 

и обавезности 

21. Исказивање сумње и 

несигурности  

прецизно дефинисаним релативним, а не 

толико апсолутним критеријумима 

тачности.  

Један од кључних елемената 

комуникативне наставе је и социјална 

интеракција кроз рад у учионици. Она се 

базира на групном или индивидуалном 

решавању проблема, потрази за 

информацијама и мање или више 

комплексним задацима. У тим задацима 

увек су јасно одређени контекст, 

процедура и циљ, чиме се унапређује 

квантитет језичког материјала који је 

неопходан услов за било које учење 

језика. Такозвана комуникативно-

интерактивна парадигма у настави 

страних језика, између осталог, укључује 

и следеће компоненте: 

• усвајање језичког садржаја кроз 

циљано и осмишљено учествовање у 

друштвеном чину 

• поимање наставног програма као 

динамичне, заједнички припремљене и 

ажуриране листе задатака и активности 

• наставник је ту да омогући приступ и 

прихватање нових идеја 

• ученици се третирају као одговорни, 

креативни, активни учесници у 

друштвеном чину 

• уџбеници су само један од ресурса; 

осим њих препоручује се и примена 

других извора информација и 

дидактичких материјала, поготову кад је 

реч о стручним темама 

• учионица постаје простор који је 

могуће реструктурирати из дана у дан  

ЧИТАЊЕ  

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

прочитаних текстова  

• разуме једноставније текстове 

(стандардна писма, информације о 

процесу рада у струци) који су 

писани обичним језиком или 

језиком струке 

• разуме опис догађаја и осећања 

• разуме основни садржај као и 

важније детаље у извештајима, 

брошурама и уговорима везаним за 

струку  

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 
Напомена: 

У трећем разреду трогодишње 

средње стручне школе нису 

предвиђени нови граматички 

садржаји. У настави се 

систематизују и утврђују они 

граматички садржаји чије 

савладавање ученицима 

представља посебну тешкоћу а 

који се у датој струци често 

користе.  

ГОВОР  • једноставним средствима опише 

статус и образовање, будуће 

      Важан циљ у учењу страног језика у 

средњим стручним школама је 
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Оспособљавање 

ученика за кратко 

монолошко излагање 

и за учешће у 

дијалогу на страном 

језику  

запослење 

• опише делатност, фирму, процес 

рада или пак преприча телефонски 

разговор или одлуке неког 

договора у оквиру познате лексике 

• образложи краће своје намере, 

одлуке, поступке  

овладавање језиком струке, и то у 

оноликој мери која је неопходна да се 

језик користи ради информисаности и 

оспособљености за једноставну 

комуникацију у усменом и писаном 

облику на страном језику. Тај сегмент 

наставе страног језика који се 

прогресивно увећава од 20 до 50% током 

четворогодишњег образовања мора да 

буде јасно дефинисан и у складу са 

исходима везаним за квалификације 

струке. 

Неопходно је да стручна тематика која се 

обрађује на страном језику прати исходе 

појединих стручних предмета и буде у 

корелацији са њима. Реализација наставе 

језика струке се много више огледа у 

развијању рецептивних вештина него 

продуктивних јер је сврха учења страног 

језика, у првој линији, усмерена на то да 

се ученици оспособе да прате одређену 

стручну литературу у циљу 

информисања, праћења иновација и 

достигнућа у области струке, 

усавршавања и напредовања.  

ПИСАЊЕ  

Оспособљавање 

ученика за писање 

краћих текстова 

различитог садржаја  

• попуњава рачуне, признанице и 

хартије од вредности 

• напише једноставно пословно 

писмо према одређеном моделу 

• опише и појасни садржај схема и 

графикона везаних за струку  

ИНТЕРАКЦИЈА  

Оспособљавање 

ученика за учешће у 

дијалогу на страном 

језику и размену 

краћих писаних 

порука  

• поведе, настави и заврши неки 

једноставан разговор, под условом 

да је лице у лице са саговорником 

• буде схваћен у размени идеја и 

информација о блиским темама у 

предвидљивим, свакодневним 

ситуацијама  

      Стога је спектар текстова који се 

препоручују велики: шематски прикази, 

упутства о примени апарата, 

инструмената или пак материјала, 

хемикалија, рецепти, декларације, краћи 

стручни текстови чији је садржај 

релевантан за тематске садржаје 

стручних предмета, извештаји, каталози, 

програми сајамских активности и сл. 

Веома је битно у раду са таквим 

текстовима одредити добру дидактичку 

подршку. Добро осмишљени налози 

упућују на то да одређене текстове, у 

МЕДИЈАЦИЈА  

Оспособљавање 

ученика да преводи, 

• Сажима садржај текста, филма, 

разговара и сл.  
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сажима и препричава 

садржај краћих 

усмених и писаних 

текстова  

зависности од тежине и важности 

информација које они носе, треба 

разумети глобално, селективно или пак 

детаљно. Продуктивне вештине треба 

ограничити на строго функционалну 

примену реалну за захтеве струке. То 

подразумева писање кратких порука, 

мејлова у оквиру пословне комуникације 

(поруџбенице, рекламације, захтеви, 

молбе) и вођење усмене комуникације 

која омогућава споразумевање на 

основном нивоу било у директном 

контакту са саговорником или у 

телефонском разговору.  

Предвиђен је по један писмени 

задатак у сваком полугодишту.  

МЕДИЈСКА 

ПИСМЕНОСТ  

Оспособљавање 

ученика да користе 

медије као изворе 

информација и 

развијају критичко 

мишљење у вези са 

њима  

• идентификује различита 

гледишта о истој теми  

         

ЗНАЊА О ЈЕЗИКУ  • коректно употребљава 

једноставне структуре користећи 

зависне реченице (уз одређене 

системске елементарне грешке које 

глобални смисао не доводе у 

питање)  
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ЦИЉ  

ИСХОДИ НА КРАЈУ ТРЕЋЕГ 

РАЗРЕДА 

Ученик ће бити у стању да:  

ПРЕПОРУЧЕНЕ ТЕМЕ 

ОПШТЕ И СТРУЧНЕ И 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ  

КОМУНИКАТИВНЕ 

ФУНКЦИЈЕ  

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

СЛУШАЊЕ  

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање усменог 

говора  

• разуме основне поруке и захтеве 

исказане јасним стандардним 

језиком када је реч о блиским 

темама (школа, посао, хоби) 

• разуме глобално суштину нешто 

дужих разговора или дискусија на 

састанцима, који се односе на 

мање сложене садржаје из струке, 

уколико се говори разговетно 

стандардним језиком, поставља 

питања и тражи објашњења у вези 

са темом дискусије/разговора  

• Свакодневни живот 

(генерацијски конфликти и 

начини превазилажења) 

• Образовање (образовање за све, 

пракса и припреме за будуће 

занимање, размена ученика) 

• Познате фирме, предузећа, 

установе, институције у земљама 

чији се језик учи 

• Културни живот (међународни 

пројекти и учешће на њима) 

• Заштита човекове околине 

(волонтерски рад) 

• Медији (штампа, телевизија, 

електронски медији) 

• Историјски догађаји/личности 

из земаља чији се језик учи 

1. Представљање себе и 

других 

2. Поздрављање 

(састајање, растанак; 

формално, неформално, 

специфично по 

регионима) 

3. Идентификација и 

именовање особа, 

објеката, боја, бројева 

итд.) 

4. Давање једноставних 

упутстава и команди 

5. Изражавање молби и 

захвалности 

6. Изражавање извињења 

7. Изражавање потврде и 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  

Комуникативна настава страних језика 

подразумева поимање језика као 

средства комуникације; инсистира на 

употреби циљног језика у учионици у 

добро осмишљеним контекстима од 

интереса за ученике; претпоставља 

примену тзв. Теацхер талк, одн. 

прилагођавање говорне делатности 

наставника интересовањима и знањима 

ученика; инсистира на комуникативном 

аспекту употребе језика, одн. на значењу 

језичке поруке, а не толико на 

граматичној прецизности исказа; 

претпоставља да се знања ученика мере 

Наставни предмет: РУСКИ ЈЕЗИК 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Пекар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

30    

Недељни фонд часова: 2    

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,  1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др-.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљ  предмета: 

 Развијање сазнајних и интелектуалних способности и стицње позитивног односа перема другим културамауз уважавање различитости и усвајање знања и умења 

потребних у комуникацији на страном језику у усменом и писаном облику. 

Задаци: Ученици требас да буду оспособљени да у школској и ваншколској свакодневици могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано и 

сходно ситуацији, продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да страни језик користе и после завршетка свог образовања, 

функционално, у будућем послу или даљем образовању, стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да уоче контрасте и врше поређења у односу на 

сопствену стварност, упознају текстове који су погодни за праћење иновација у струци. 
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• Свет компјутера 

(предности и мане употребе 

компјутера)  

СТРУЧНЕ ТЕМЕ  

• Као у првом разреду  

негирање 

8. Изражавање допадања и 

недопадања 

9. Изражавање физичких 

сензација и потреба 

10. Исказивање 

просторних и временских 

односа 

11. Давање и тражење 

информација и 

обавештења 

12. Описивање и 

упоређивање лица и 

предмета 

13. Изрицање забране и 

реаговање на забрану 

14. Изражавање 

припадања и поседовања 

15. Скретање пажње 

16. Тражење мишљења и 

изражавање слагања и 

неслагања 

17. Тражење и давање 

дозволе 

18. Исказивање честитки 

19. Исказивање препоруке 

20. Изражавање хитности 

и обавезности 

21. Исказивање сумње и 

несигурности  

прецизно дефинисаним релативним, а не 

толико апсолутним критеријумима 

тачности.  

Један од кључних елемената 

комуникативне наставе је и социјална 

интеракција кроз рад у учионици. Она се 

базира на групном или индивидуалном 

решавању проблема, потрази за 

информацијама и мање или више 

комплексним задацима. У тим задацима 

увек су јасно одређени контекст, 

процедура и циљ, чиме се унапређује 

квантитет језичког материјала који је 

неопходан услов за било које учење 

језика. Такозвана комуникативно-

интерактивна парадигма у настави 

страних језика, између осталог, укључује 

и следеће компоненте: 

• усвајање језичког садржаја кроз 

циљано и осмишљено учествовање у 

друштвеном чину 

• поимање наставног програма као 

динамичне, заједнички припремљене и 

ажуриране листе задатака и активности 

• наставник је ту да омогући приступ и 

прихватање нових идеја 

• ученици се третирају као одговорни, 

креативни, активни учесници у 

друштвеном чину 

• уџбеници су само један од ресурса; 

осим њих препоручује се и примена 

других извора информација и 

дидактичких материјала, поготову кад је 

реч о стручним темама 

• учионица постаје простор који је 

могуће реструктурирати из дана у дан  

ЧИТАЊЕ  

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

прочитаних текстова  

• разуме једноставније текстове 

(стандардна писма, информације о 

процесу рада у струци) који су 

писани обичним језиком или 

језиком струке 

• разуме опис догађаја и осећања 

• разуме основни садржај као и 

важније детаље у извештајима, 

брошурама и уговорима везаним за 

струку  

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 
Напомена: 

У трећем разреду трогодишње 

средње стручне школе нису 

предвиђени нови граматички 

садржаји. У настави се 

систематизују и утврђују они 

граматички садржаји чије 

савладавање ученицима 

представља посебну тешкоћу а 

који се у датој струци често 

користе.  

ГОВОР  • једноставним средствима опише 

статус и образовање, будуће 

      Важан циљ у учењу страног језика у 

средњим стручним школама је 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 1298 
 

Оспособљавање 

ученика за кратко 

монолошко излагање 

и за учешће у 

дијалогу на страном 

језику  

запослење 

• опише делатност, фирму, процес 

рада или пак преприча телефонски 

разговор или одлуке неког 

договора у оквиру познате лексике 

• образложи краће своје намере, 

одлуке, поступке  

овладавање језиком струке, и то у 

оноликој мери која је неопходна да се 

језик користи ради информисаности и 

оспособљености за једноставну 

комуникацију у усменом и писаном 

облику на страном језику. Тај сегмент 

наставе страног језика који се 

прогресивно увећава од 20 до 50% током 

четворогодишњег образовања мора да 

буде јасно дефинисан и у складу са 

исходима везаним за квалификације 

струке. 

Неопходно је да стручна тематика која 

се обрађује на страном језику прати 

исходе појединих стручних предмета и 

буде у корелацији са њима. Реализација 

наставе језика струке се много више 

огледа у развијању рецептивних 

вештина него продуктивних јер је сврха 

учења страног језика, у првој линији, 

усмерена на то да се ученици оспособе 

да прате одређену стручну литературу у 

циљу информисања, праћења иновација 

и достигнућа у области струке, 

усавршавања и напредовања.  

ПИСАЊЕ  

Оспособљавање 

ученика за писање 

краћих текстова 

различитог садржаја  

• попуњава рачуне, признанице и 

хартије од вредности 

• напише једноставно пословно 

писмо према одређеном моделу 

• опише и појасни садржај схема и 

графикона везаних за струку  

ИНТЕРАКЦИЈА  

Оспособљавање 

ученика за учешће у 

дијалогу на страном 

језику и размену 

краћих писаних 

порука  

• поведе, настави и заврши неки 

једноставан разговор, под условом 

да је лице у лице са саговорником 

• буде схваћен у размени идеја и 

информација о блиским темама у 

предвидљивим, свакодневним 

ситуацијама  

      Стога је спектар текстова који се 

препоручују велики: шематски прикази, 

упутства о примени апарата, 

инструмената или пак материјала, 

хемикалија, рецепти, декларације, краћи 

стручни текстови чији је садржај 

релевантан за тематске садржаје 

стручних предмета, извештаји, каталози, 

програми сајамских активности и сл. 

Веома је битно у раду са таквим 

текстовима одредити добру дидактичку 

подршку. Добро осмишљени налози 

упућују на то да одређене текстове, у 

МЕДИЈАЦИЈА  

Оспособљавање 

ученика да преводи, 

• Сажима садржај текста, филма, 

разговара и сл.  
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сажима и препричава 

садржај краћих 

усмених и писаних 

текстова  

зависности од тежине и важности 

информација које они носе, треба 

разумети глобално, селективно или пак 

детаљно. Продуктивне вештине треба 

ограничити на строго функционалну 

примену реалну за захтеве струке. То 

подразумева писање кратких порука, 

мејлова у оквиру пословне комуникације 

(поруџбенице, рекламације, захтеви, 

молбе) и вођење усмене комуникације 

која омогућава споразумевање на 

основном нивоу било у директном 

контакту са саговорником или у 

телефонском разговору.  

Предвиђен је по један писмени 

задатак у сваком полугодишту.  

МЕДИЈСКА 

ПИСМЕНОСТ  

Оспособљавање 

ученика да користе 

медије као изворе 

информација и 

развијају критичко 

мишљење у вези са 

њима  

• идентификује различита 

гледишта о истој теми  

         

ЗНАЊА О ЈЕЗИКУ  • коректно употребљава 

једноставне структуре користећи 

зависне реченице (уз одређене 

системске елементарне грешке које 

глобални смисао не доводе у 

питање)  
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Наставни предмет: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Подручјерада: Пољопривреда, прооизводња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Пекар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

60    

Недељни фонд часова: 2    

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,  1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др-.правилник и 13/2018-др.правилник) 

ЦИЉ ПРЕДМЕТА  

Општи циљ предмета:  

Циљ физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно - образовним подручјима, 

допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени 

моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада.  

Посебни циљеви предмета:  

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

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

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

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

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

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

1. 

• Здравствена 

култура и физичка 

активност, као 

основа за 

реализовање 

постављених 

циљева и исхода; 

 

• Вежбе обликовања (јачања, лабављење и растезање); 

• Вежбе из корективне гимнастике; 

• Провера стања моторичких и функционалних 

способности; 

Праћење напретка 

ученика у физичком 

васпитању се обавља 

сукцесивно у току 

читаве школске 

године, на основу 

методологије 

праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичком васпитању - 

стандарди за 

• 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 
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оцењивање физичких 

способности ученика 

и постигнућа у 

спортским играма 

корективне гимнастике, које 

ће превентивно утицати на 

могуће негативне утицаје 

услед рада у одабраној 

професији; 

2. 

• Развој моторичких 

и функционалних 

способности човека, 

као основа за 

реализовање 

постављених 

циљева и исхода; 

 

• Вежбе снаге без и са малим теговима (до 4 кг.); 

• Трчање на 60 м и 100 м; 

• Трчање на 800 м ученице и 1000 м ученици; 

• Вежбе растезања (број понављања и издржај у крајњем 

положају), 

• Полигони спретности и окретности и спортске игре; 

• Аеробик; 

Праћење напретка 

ученика у физичком 

васпитању се обавља 

сукцесивно у току 

читаве школске 

године, на основу 

методологије 

праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичком васпитању - 

стандарди за 

оцењивање физичких 

способности ученика 

и постигнућа у 

спортским играма 

• 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; 

3. 

• Усвајање знања, 

умења и вештина из 

спортских грана и 

дисциплина као 

основа за 

реализовање 

постављених 

циљева и исхода;  

• Програм по избору 

ученика:  

• Ритмичка 

гимнастика и 

народни плесови;  

• Спортска игра (по 

избору);  

• Рукомет;  

• Фудбал;  

• Кошарка;  

 

ПРОГРАМ ПО ИЗБОРУ УЧЕНИКА  

• РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА И НАРОДНИ 

ПЛЕСОВИ 

- Савладавање основних вежби: докорак,", 

мењајући корак галопом у свим правцима, полкин 

корак, далеко високи скок, "makazice; 

- Систематска обрада естетског покрета тела у 

месту и у кретању без реквизита и са реквизитима, 

користећи при томе различиту динамику, ритам и 

темпо, 

- Примена савладане технике естетског покрета и 

кретања у кратким саставима. 

- Треба савладати најмање пет народних плесова. 

- Припрема за такмичење и приредбе и учешће на 

њима.  

• СПОРТСКА ИГРА (по избору) 

- Понављање и учвршћивање раније обучаваних 

елемената игре. 

Праћење напретка 

ученика у физичком 

васпитању се обавља 

сукцесивно у току 

читаве школске 

године, на основу 

методологије 

праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичком васпитању - 

стандарди за 

оцењивање физичких 

способности ученика 

и постигнућа у 

спортским играма 

• 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 

• Детаљније опише правила 

спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 
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• Одбојка;  

• Пливање;  

• Борилачке 

вештине;  

• Клизање, смучање; 

- Даље проширивање и продубљавање техничко-

тактичке припремљености ученика у складу са 

изборним програмом за дату игру.  

РУКОМЕТ 

- Увежбавати основне техничке елементе који су 

предвиђени програмским садржајима за основну 

школу. 

- Покривање и откривање играча, одузимање 

лопте, ометање противника. Општи принципи 

постављања играча у одбрани и нападу. Напад са 

једним и два играча и напад против зонске 

одбране. Зонска одбрана и напад "човек на 

човека". Уигравање кроз тренажни процес. 

 

- Правила игре. 

- Учествовање на разредним, школским и 

међушколским такмичењима.  

ФУДБАЛ 

- Увежбавати основне техничке елементе који су 

предвиђени програмским садржајима за основну 

школу. 

- Покривање и откривање играча, одузимање 

лопте и ометање противника. Општи принципи 

постављања играча у нападу и одбрани. Разне 

варијанте напада и одбране. Уигравање кроз 

тренажни процес. 

Правила малог фудбала. 

Учествовање на разним школским и 

међушколским такмичењима.  

КОШАРКА 

- Увежбавати основне техничке елементе који су 

предвиђени програмским садржајима за основну 

школу 

- Техника кошарке. Шутирање на кош из места и 

кретања, шут са једном или обема рукама, са 

разних одстојања од коша. Постављање и кретање 

играча у нападу и одбрани. Одбрана "зоном" и 

"човек на човека". Напад против ових врста 

одбрана. Контранапад у разним варијантама и 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

• Жели да се бави физичким, 

односно спортским 

активностима, пошто 

сагледава (детектује) 

позитивне карактеристике 

физичке и спортске 

активности - њихове 

позитивне утицаје на здравље, 

дружење и добро 

расположење; 

• Сагледа негативне утицаје 

савременог начина живота 

(пушење, дрога, насиље, 

деликвентно понашање) и 

буде свестан да је физичким, 

односно спортским 

активностима могуће 

предупредити негативне 

утицаје; 

• Комуницира путем физичких 

односно спортских активности 

са својим друговима и ужива у 

дружењу и контактима; 

• Доводи у везу свакодневни 

живот и способност за учење 

и практичан рад са физичким, 

односно спортским 

активностима и правилном 

исхраном; 

• самостално бира физичку, 

односно спортску активност и 

изводи је у окружењу у коме 

живи (да ли си ово намерно 
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принцип блока. 

Правила игре и суђење. 

Учествовање на разредним и школским 

такмичењима.  

ОДБОЈКА 

- Увежбавати основне техничке елементе који су 

предвиђени програмским садржајима за основну 

школу 

- Техника одбојке. Игра са повученим и 

истуреним центром. Смечирање и његова блокада. 

Уигравање кроз тренажни процес. 

- Правила игре и суђења. 

- Учествовање на одељенским, разредним и 

међушколским такмичењима.  

ПЛИВАЊЕ 

- Упознавање и примена основних сигурносних 

мера у пливању; 

- Усвајање две технике пливања (по склоностима 

и избору ученика). Вежбање ради постизања 

бољих резултата. Скок на старту и окрети. 

- Учествовање на одељенским, разредним и 

међушколским такмичењима.  

БОРИЛАЧКЕ ВЕШТИНЕ 

- Избор борилачке вештине која се изучава на 

матичним факултетима спорта и физичког 

васпитања, и која је у програму Школских 

спортских такмичења. Наставник у складу са 

могућностима школе и интересовањима ученика 

предлаже наставни програм.  

КЛИЗАЊЕ И СКИЈАЊЕ 

- Програмски задаци из клизања и скијања обухватају 

савладавање основне технике и упознавање са правилима 

такмичења. Наставник предлаже наставни програм, који се 

заснива на програму клизања и предмета скијање на 

матичним факултетима. 

избацио?. 

• Објасни да покрет и кретање, 

без обзира на то којој врсти 

физичке, односно спортске 

активности припада, има своју 

естетску компоненту (лепота 

извођења, лепота доживљаја); 

• Ужива у извођењу покрета и 

кретања; 

• Наводи основне олимпијске 

принципе и примењује их на 

школским спортским 

такмичењима и у слободном 

времену; 

• Препозна нетолерантно 

понашање својих другова и 

реагује на њега, шири дух 

пријатељства, буде истрајан је 

у својим активностима. 

• Се правилно односи према 

окружењу у коме вежба, 

рекреира се и бави се спортом, 

што преноси у свакодневни 

живот 

• Учествује на школском 

такмичењу и у систему 

школских спортских 

такмичења 

Реализација наставе • теоријска настава (2 часа) • мерење и тестирање (6 часова) • практична настава (52 часова) 

Укупан број часова 60    
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Сваки од образовних профила има карактеристике везане за обављање конкретних стручних послова, који захтевају одређене положаје тела, покрете и кретања, 

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

предмета и професори физичког васпитања дефинишу могуће професионалне поремећаје, на основу чега се програмирају се посебни садржаји, којима се 

обезбеђује превенција.  Биологија, Физика, Екологија, Хемија, Ликовна култура, Музичка култура 
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Наставни предмет: МАТЕМАТИКА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Пекар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

30    

Недељни фонд часова: 1    

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,  1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др-.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви предмета:  

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 

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 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

1. 
Аналитичка 

геометрија у равни 16 

• Системи линеарних једначина. Гаусов 

алгоритам 

• Декартов координатни систем у равни. 

Координате тачке и растојање између две тачке 

• Једначина праве у Декартовом правоуглом 

координатном систему. Општи и експлицитни 

облик једначине праве 

• Једначина праве одређена тачком и 

коефицијентом правца 

• Једначина праве одређена двема тачкама 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. усмену проверу 

знања 

2. писмену провера 

знања 

3. тестове знања 

• 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 
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Корелација са другим предметима: Физика, Хемија, Операције и мерења у пекарству, Тржиште и промет пекарских производа, Предузетништво 

 

 

 

• Узајамни положај две праве 

• Нормални облик једначине праве и растојање 

тачке од праве 

• Круг 

• Узајамни положај праве и круга 

• објасни положај праве у координатном 

систему у зависности од коефицијената к 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 

2. 

Елементи 

финансијске 

математике 
6 

• Прост каматни рачун (каматни рачун од сто, 

више сто и ниже сто) 

• Примена простог каматног рачуна (рад са 

меницама и са рачуном штедног улога, 

потрошачки кредити) 

• Појам сложеног каматног рачуна 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. усмену проверу 

знања 

2. писмену провера 

знања 

3. тестове знања 

• 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 

3. 
Писмени задаци са 

исправкама 8 
Писмени задаци 

Исправак писменог задатка 

Индивидуални рад 

писмено 

 

Укупан број часова 30    
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Наставни предмет: ГЕОГРАФИЈА 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Пекар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

30    

Недељни фонд часова: 1    

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,  1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др-.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви  предмета: 

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

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

• Стицање нових и продубљених знања о савременим географским појавама, објектима и процесима на територији Републике Србије; 

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

• Разумевање актуелне географске стварности наше земље и савременог света; 

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

мултикултуралном и мултијезичком свету; 

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

• Оспособљавање ученика за одговорно опхођење према себи и окружењу и за активно учествовање у заштити, обнови и унапређивању животне средине.  

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

 

1. 
Увод 2 

• Предмет проучавања, подела и значај 

• Место географије у систему наука 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестови знања 

• 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 

2. 

 

Савремене 

компоненте 

географског 

положаја Србије 

3 

• Површина, границе, државно уређење и 

државна обележја Србије 

• Савремене компоненте географског 

положаја Србије 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестови знања 

• дефинише појам и функције државних 

граница, разуме државно уређење Србије и 

познаје државна обележја: грб, заставу, химну 

• објашњава на карти положај и величину 

територије Србије уз кратак опис битних 

карактеристика граница са суседним земљама 

• дефинише појам југоисточна Европа, лоцира 
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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 

3. 

 

Природни ресурси 

Србије и њихов 

економско 

географски значај 

4 

• Рељеф Србије 

• Клима, воде и водни ресурси, састав и 

карактер тла, биљни и животињски свет 

(одлике и економско-географски значај) 

• Заштићена природна добра у Србији и 

заштита, очување и унапређивање природе 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестови знања 

• одреди у геолошком саставу Србије 

заступљеност стена различите старости, 

састава и порекла значајних за појаву руда и 

минерала 

• лоцира у оквиру геотектонске структуре 

Србије велике целине: Српско-македонску 

масу, Карпато-балканиде, Унутрашње 

динариде, Централне динариде и Панонску 

депресију и објасни њихов постанак (деловање 

унутрашњих тектонских и спољашњих сила) 

• идентификује основне макро-целине рељефа 

Србије: Панонски басен и Планинску област 

• одреди Планинску област и преглед 

громадних, карпатско-балканских, динарских 

планина и већих котлина 

• објасни елементе и факторе климе, разликује 

климатске типове у Србији и њихове одлике 

• направи преглед водног богатства Србије: 

одреди на карти развођа сливова, објасни 

постанак, поделу и значај језера и 

термоминералних вода 

• закључује о економском значају вода за 

снабдевање насеља, наводњавање, производњу 

хидроенергије, пловидбу, рибарство и туризам 

• дискутује о загађивачима, последицама и 

мерама заштите 

• познаје утицај физичко-географских фактора 

на формирање типова вегетације и 

разноврсност животињског света панонске и 
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планинске области Србије 

• дефинише појам природне средине, предмет 

проучавања заштите природе, значај заштите и 

унапређивања природе 

• наведе елементе природне средине, 

загађиваче воде, ваздуха, земљишта; последице 

загађивања и мере заштите. 

• препозна појаве штетне по своје природно и 

културно окружење и активно учествује у 

њиховој заштити, обнови и унапређивању. 

• дефинише: парк природе, предео изузетних 

одлика, резерват природе, споменик природе и 

природне реткости. 

4. 

 

Становништво и 

насеља Србије 
5 

• Антропогеографска обележја Историјско-

географски континуитет насељавања 

Србије 

• Кретање и територијални размештај 

становништва (наталитет, морталитет и 

природни прираштај) 

• Миграције. Појам, значај, типови и 

видови 

• Структура становништва: биолошка, 

економска, социјална, национална (етничка 

и верска) 

• Демографски проблеми и популациона 

политика у Србији 

• Срби и наше становништво ван граница 

Србије 

• Постанак, развој и размештај насеља 

Србије 

• Подела насеља. Сеоска, градска, 

приградска и привремена 

• Економско-географски фактори развоја и 

трансформације насеља и њихових мрежа и 

система 

• Градски центри и њихова улога у 

регионалној организацији Србије 

• Антропогена културна добра и њихова 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестови знања 

• опише антропогеографска обележја и 

историјско-географски континуитет 

насељавања Србије 

• објасни кретање становништва и 

територијални размештај становништва у 

Србији 

• укаже на промену броја становника Србије и 

наведе факторе који условљавају промене 

становништва 

• уз помоћ графичких метода анализира 

основне демографске одлике; да их објашњава, 

врши предвиђања и изводи закључке. 

• дефинише појам миграције и разликује 

типове и видове миграција 

• објасни структуру становништва у Србији 

(биолошка, економска, социјална, национална) 

• разликује појмове: националног, етничког и 

културног идентитета 

• изгради став о једнаким правима људи без 

обзира на расну, националну, верску и другу 

припадност 

• објасни демографске проблеме и 

популациону политику у Србији 

• дефинише појам дијаспоре 

• лоцира подручја на којима живи српско 
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заштита. становништво у непосредном и ширем 

окружењу (Мађарска, Румунија, Македонија, 

Албанија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, 

Хрватска и Словенија) 

• објасни основне карактеристике 

становништва Републике Српске 

• лоцира аутохтоне српске територије (северни 

делови Далмације, Лика, Кордун, Банија, 

Славонија и Барања) 

• објасни радне миграције у европске 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 Србије 

• дефинише појам насеља 

• објасни постанак, развој и размештај насеља 

Србије 

• наведе факторе развоја и трансформације 

насеља и њихових мрежа и система 

• именује антропогена културна добра и 

објасни њихову заштиту 

5. 

 
Привреда Србије 3 

• Основне карактеристике привреде Србије. 

• Пољопривреда, шумарство, лов и риболов 

• Рударство и енергетика 

• Индустрија: појам, подела, структура и 

значај 

• Саобраћај и трговина 

• Туризам 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестови знања 

• анализира утицај природних и друштвених 

чиниоца на условљеност развоја и размештаја 

привреде Србије и групише гране привреде по 

секторима 

• објасни како природни и друштвени фактори 

утичу на развој и размештај пољопривреде 

Србије 

• дефинише гране пољопривреде у ужем 

смислу (земљорадња и сточарство) и ширем 

смислу (шумарство, лов и риболов), наведе 

значај пољопривреде 

• препозна основне функције шумарства, значај 
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шума, факторе који их угрожавају и мере 

заштите 

• утврди значај лова и риболова 

• дефинише значај енергетике и рударства; 

наведе енергетске ресурсе и минералне 

сировине и направи њихов картографски 

преглед на територији Србије 

• објасни појмове индустрија и 

индустријализација, одрживи развој и наведе 

факторе развоја и размештаја, поделу 

индустрије и њен значај 

• анализира утицај природних и друштвених 

фактора на развој саобраћаја, кратко опише 

врсте саобраћаја и њихов значај 

• направи картографски преглед главних 

друмских и железничких праваца у Србији, 

пловних река и канала, већих лука и аеродрома 

• дефинише појмове: трговина, трговински и 

платни биланс и одреди значај трговине 

• анализира утицај природних и друштвених 

фактора на развој туризма, дефинше и наведе 

поделу туризма 

6. 

 

Регионалне целине 

Србије 
9 

• Војводина 

• Шумадија и Поморавље (западно и 

велико) Западна Србија 

• Старовлашко-рашка висија 

• Источна Србија 

• Јужно Поморавље 

• Косово и Метохија 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестови знања 

• дефинише појам регије и направи 

картографски преглед регионалних целина 

Србије 

• лоцира на карти Србије границе Војводине и 

њених предеоних целина и препозна њене 

природне и друштвене одлике 

• потврди на карти Србије границе Шумадије и 

Поморавља и наведе њихове природне и 

друштвене одлике 

• препозна на карти Србије границе Западне 

Србије и опише њене природне и друштвене 

одлике 

• покаже на карти Србије Старовлашко-рашку 

висију уз анализу њених природних и 

друштвених одлика 

• лоцира на карти Србије границе Источне 
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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 

7. 

Србија и 

савремени процеси 

у Европи и Свету 

4 

• Сарадња Србије са другим државама и 

међународним организацијама 

• Европска унија - оснивање, чланице, 

циљеви, проблеми, фондови и њихова 

приступачност 

• Однос Србије према осталим европским и 

ваневропским економским и политичким 

интеграцијама 

• Светско тржиште капитала, структура и 

међународни значај 

• Уједињене нације. Структура и 

међународни значај. Србија и УН 

• Глобализација као светски процес 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестови знања 

• дефинише појмове: процес интеграције, 

демократска регионализација, глобализација 

• објасни економске интеграције на Балкану и у 

југоисточној Европи и познаје мирољубиву 

политику Србије у међународним оквирима и 

на Балкану 

• опише историјат развоја, наведе циљеве и 

дефинише проблеме унутар Уније 

• објасни услове које Србија треба да испуни да 

би постала равноправна чланица заједнице 

• разликује улогу, значај и видове деловања 

међународних организација: (ЦЕФТА, ЕФТА, 

НАФТА, ОЕЦД, ОПЕК, АПЕК, Г8, БРИК...) 

• објасни улогу, значај и видове деловања 

Светске банке и Међународног монетарног 

фонда и улогу Србије у овим организацијама 

• опише историјат развоја УН, наведе циљеве и 

структуру организације и образложи 

приврженост Србије УН 

• дефинише појам глобализације и разликује 

политичке, територијалне, економске, културне 

и друге видове глобализације 

Укупан број часова  30    

Корелација са другим предметима: Српски језик и књижевност,  Историја,  Стручни предмети у зависности од образовног профила, Грађанско васпитање, Верска 

настава, Социологија са правима грађана 
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Наставни предмет: ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Пекар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

30    

Недељни фонд часова: 1    

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,  1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др-.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви предмета:  

- 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. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

1. 

Основни 

појмови 

екологије 

4 

-Дефиниција, предмет истраживања и значај 

екологије 

-Структура екосистема 

-Процеси који се одигравају у екосистему 

-Биодиверзитет 

-Биосфера као јединствени еколошки систем 

Земље  

Евидентирање и 

оцењивање ученика 

(путем усмене и писане 

провере знања, 

тестирања, израде 

презентација ) 

 

 

 

• Дефиниција, предмет истраживања и значај 

екологије 

• Структура екосистема 

• Процеси који се одигравају у екосистему 

• Биодиверзитет 

• Биосфера као јединствени еколошки систем 

Земље  

 

2. 

Животна 

средина и 

одрживи 

развој 

17 

• Извори загађивања животне средине 

• Последице загађивања животне средине 

• Заштита животне средине и одрживи развој 

• Глобалне промене у животној средини и њихове 

последице 

Евидентирање и 

оцењивање ученика 

(путем усмене и писане 

провере знања, 

тестирања, израде 

презентација ) 

• наведе изворе загађивања животне средине 

• анализира врсте загађивања свог 

непосредног окружења 

• процени последице загађивања животне 

средине 

• објасни значај одрживог развоја 

• наведе облике енергетске ефикасности 

• наведе узроке нестајања биљних и 

животињских врста на територији Србије 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 1314 
 

*Корелација са другим наставним предметима: Географија, Физика, Хемија, Исхрана људи  

 

 

 

 

 

 

 

• испољи одговоран однос према домаћим 

животињама, кућним љубимцима, огледним 

животињама, крзнашицама и осталим 

угроженим животињским и биљним врстама 

• процени последице глобалних климатских 

промена 

 

3. 

Еколошка 

култура 
9 

• Уређење животног и радног простора 

• Потрошачка култура 

• Употреба ГМ хране 

• Утицај савременог начина живота на здравље 

човека 

Евидентирање и 

оцењивање ученика 

(путем усмене и писане 

провере знања, 

тестирања, израде 

презентација ) 

• објасни значај одржавања личне хигијене, 

хигијене животног и радног простора 

• разликује адитиве опасне по здравље 

• објасни значај употребе производа у складу 

са декларацијом и упутством у циљу очувања 

сопственог здравља и заштите животне 

средине 

• процени значај употребе биоразградиве 

амбалаже 

• објасни начине и значај одлагања отпада 

• протумачи утицаје стреса, буке, 

психоактивних супстанци, брзе хране и 

физичке активности на здравље човека 

Укупан број часова         30      
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Наставни предмет: СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Пекар 

Годишњи фонд часова: 

 

Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

30    

Недељни фонд часова: 1    

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,  1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др-.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви предмета:  

•Упознавање са функционисањем, структуром и организацијом друштва  

• Упознавање са Уставом Републике Србије, његовим историјским претечама и правосудним системом Републике Србије  

• Упознавање са политиком као вештином управљања друштвом 

• Оспособљавање за демократско мишљење 

• Упознавање са функционисањем државних институција и органа власти  

• Богаћење знања о људским правима и слободама и о улози појединца у друштвеном и политичком животу  

• Обогаћивање знања о државности Републике Србије поређењем традиције и садашњег стања 

• Развијање знања о аутономији и локалној самоуправи  

• Развијање знања о културним тековинама  

• Оспособљавање за живот у друштву изложеном сталним променама и изазовима које доноси развој савременог друштва 

• Стицање знања о хоризонталној и вертикалној покретљивости друштва 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

 часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. 

Структура  и 

организација 

друштва 

8 

• Појам и елементи друштва 

• Друштвене групе 

• Брак и породица 

• Друштвена подела рада 

• Друштвено раслојавање 

•Друштвене установе и 

организације 

• Насеља и становништво 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• 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 друштвене 

организације и направи разлику између њих 

• разликује особености сеоског и градског 

становништва 

 

2. 

Устав и правна 

држава у 

Републици Србији 

4 

• Значење Устава Републике 

Србије 

• Принципи уставност и 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

• схвати значај устава као највишег правног акта 

• разликује устав од закона 

• направи преглед развоја уставности у Србији 
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законитости 

• Уставни суд 

• Редовни судови 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• разликује уставност и законитост 

• уочи значај владавине права и правне државе 

• зна основне одредбе Устава Републике Србије 

• схвати функционисање правосудног система 

Републике Србије 

• разликује врсте судских поступака 

 

3. 

Демократија и 

механизми власти 

у Републици 

Србији 

4 

• Сувереност народа и грађани 

• Облици непосредне демократије 

• Вишепартијски систем 

• Избори 

• Скупштина 

• Органи власти 

 

 

 

 

 

 

 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• објасни појам, развој и облике суверености и 

демократије 

• опише улогу политике у друштву 

• зна државне симболе и елементе државности 

• разликује законодавну, извршну и судску власт 

• разликује удружења грађана и политичке 

партије 

• препозна идеолошке разлике партија и поделу 

на левицу, десницу и центар 

• схвати изборни поступак и конституисање 

скупштине и владе 

• разликује државне органе власти 

4. 

Грађанин  и 

његова права и 

слободе у србији 

4 

• Политичке слободе и права 

грађана 

• Економске слободе и права 

грађана 

• Личне слободе и права грађана 

• Остале слободе и права грађана 

• Заштита уставом гарантованих 

права и слобода 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• схвати људска права и слободе и свој положај у 

друштву 

• уочи специфичности породичног права 

• зна на који начин се штите права и слободе 

грађана 

5. 

Србија  као 

држава, 

аутономија и 

локална 

самоуправа 

2 

• Србија, њена државност и 

уставотворна власт (традиција и 

садашње стање) 

• Облици аутономије 

• Демократска локална самоуправа 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• пореди садашње стање и традицију државности 

и уставности у Србији 

• разликује аутономију и локалну самоуправу 

• разуме функционисање локалне самоуправе 

6. 
Култура  и 

друштво 
5 

• Појам културе и цивилизације 

• Религија 

• Настанак религијског мишљења 

• Монотеистичке религије 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

• уочи разлику и сличности између културе и 

цивилизације 

• схвати настанак религије и религијског 

мишљења 
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*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Историја 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Хришћанство 

• Обичај и морал 

• Уметност 

• Масовна култура 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• идентификује монотеистичке религије и 

објасни специфичности хришћанства 

• разликује обичај и морал 

• схвати разлику између уметности, масовне 

културе, подкултуре, шунда и кича 

7. 

Друштвене  

промене и развој 

друштва 

3 

• Појам и врсте друштвених 

промена 

• Друштвена покретљивост 

• Друштвени развој 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• идентификује друштвене промене 

• зна основне карактеристике хоризонталне и 

вертикалне покретљивости 

• препозна друштвени развој 

• формира став према савременим тенденцијама 

у развоју глобалног друштва 

укупан број часова       30         
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Б. Обавезни стручни предмети: ПЕКАР (Трећи разред) 

Наставни предмет: ПРОИЗВОДЊА ПЕЦИВА, КОЛАЧА И ТЕСТЕНИНА 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Пекар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

90  420 120 

Недељни фонд часова: 3  14  

Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране 

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви предмета: 
- 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 

Задаци: 
-Повезивање теоријског знања са практичном наставом 

-Разумевање примене добре хигијенске праксе  

-Разумевање примене закона у погледу квалитета 

-Стварање вештина код производње различитих врста пецива,колача и тестенина 

-Подстицати развијање креативности код ученика 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

Вредновање 

остварености 

исхода 

1. 

 

Производња 

пецива и 

колача од 

квасног теста 

 

Т 21 

В 98 

Б 24 

укупно 

143 

Теорија: 

• Технолошка шема производње пецива и колача од квасног теста 

• Припрема сировина за производњу пецива и колача од квасног 

теста 

• Замес теста у зависности од врсте производа 

• Дељење, обликовање, филовање, ферментација и печење или 

пржење у зависности од врсте производа 

• Хлађење, паковање и складиштење   

• Грешке у производњи пецива и колача од квасног теста 

• Критичне тачке при производњи пецива и колача од квасног теста 

(ХАЦЦП) 

• Оцена квалитета пецива и колача од квасног теста 

• Врсте пецива и колача од квасног теста  

 

*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 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

- тестове 

практичних 

вештина 
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• Обрачун сировина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практична настава: 

* Припрема и дозирање сировина 

• Замес теста 

• Дељење, обликовање, филовање, ферментација и печење или 

пржење у зависности од врсте производа 

• Хлађење, паковање и складиштење   

• Стандарди у пекарству, ХАЦЦП  

•Оцена квалитета пецива методом бодовањем 

 

 

складиштења  

• опише грешке у производњи 

пецива и колача од квасног теста 

• објасни критичне тачке у 

производњи пецива и колача од 

квасног теста 

• објасни карактеристике различитих 

врста пецива и колача од квасног 

теста 

• наведе параметре квалитета пецива 

и колача од квасног теста 

• израчуна утрошак сировина 

 

• 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 

 

Т 24 

Теорија: 

• Технолошка шема производње пецива од безквасног и квасног 

 

*објасни технолошку шему 

Вредновање 

остварености 
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лиснатог теста В 112 

Б 24 

укупно 

160 

лиснатог теста 

• Припрема сировина за производњу пецива од лиснатог теста 

• Замес теста у зависности од врсте производа 

• Дељење, обликовање, филовање, ферментација и печење у 

зависности од врсте производа 

• Хлађење и смрзавање 

• Паковање и складиштење  

• Врсте пецива од лиснатог теста  

• Грешке у производњи пецива од лиснатог теста 

• Критичне тачке при производњи пецива од лиснатог теста 

(ХАЦЦП) 

• Оцена квалитета пецива од лиснатог теста 

*Обрачун сировина 

 

 

 

Практична настава: 

• Припрема и дозирање сировина 

• Замес теста 

• Дељење, обликовање, филовање, ферментација и печење у 

зависности од врсте производа 

• Хлађење и смрзавање 

•  Паковање и складиштење   

• Стандарди у пекарству, ХАЦЦП  

• Оцена квалитета пецива од лиснатог теста 

 

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 

• објасни критичне тачке у 

производњи пецива од лиснатог 

теста 

• објасни карактеристике различитих 

врста пецива од лиснатог теста 

•израчуна утрошак сировина 

 

 

 

•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 

исхода вршити 

кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

- тестове 

практичних 

вештина 
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одговарајући начин 

• презентује и продаје пецива од 

лиснатог теста 

3. 

 

Производња 

производа од 

вученог теста 

Т 9 

В 42 

Б 30 

укупно 

81 

Теорија: 

• Технолошка шема производње производа од вученог теста 

• Припрема сировина за производњу производа од вученог теста 

• Замес теста  

• Дељење, обликовање (развлачење кора), филовање и печење, 

сушење или смрзавање у зависности од врсте производа  

• Паковање и складиштење  

• Грешке у производњи производа од вученог теста 

• Критичне тачке при производњи производа од вученог теста 

(ХАЦЦП) 

*Обрачун сировина 

 

 

 

 

 

 

 

Практична настава: 

• Припрема и дозирање сировина 

• Замес теста 

• Дељење, обликовање, филовање, ферментација и печење у 

зависности од врсте производа 

• Хлађење и смрзавање 

•  Паковање и складиштење   

• Стандарди у пекарству, ХАЦЦП  

• Оцена квалитета производа од вученог теста 

 

*објасни технолошку шему 

производње 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 производа од вученог 

теста 

*израчуна утрошак сировина 

 

 

 

*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 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

- тестове 

практичних 

вештина  
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• 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 

 

 

Т 21 

В 98 

Б 24 

укупно 

143 

Теорија: 

• Технолошка шема производње колача од прхког и меденог теста и 

чајног пецива  

• Припрема сировина за производњу колача од прхког и меденог 

теста и чајног пецива  

• Замес теста у зависности од врсте производа 

• Дељење, обликовање, филовање, ферментација и печење у 

зависности од врсте производа 

• Хлађење и смрзавање 

• Паковање и складиштење  

• Врсте колача од теста  

• Грешке у производњи колача од прхког и меденог теста и чајног 

пецива  

• Критичне тачке при производњи колача (ХАЦЦП) 

• Оцена квалитета колача 

*Обрачун сировина 

 

 

Практична настава: 

• Припрема и дозирање сировина 

• Замес теста 

• Дељење, обликовање, филовање, печење и глазирање у зависности 

од врсте производа 

• Хлађење, паковање и складиштење   

• Стандарди у пекарству, ХАЦЦП  

*Оцена квалитета колача 

 

 

 

*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 

 

 

 

*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  

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 

остварености 

исхода 

• тестове знања 

*тестове 

практичних 

вештина 
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• 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 

 

Т 15 

В 70 

Б 18 

укупно 

103 

Теорија: 

• Технолошка шема производње тестенина 

• Припрема сировина за производњу тестенина 

• Замес теста у зависности од врсте производа 

• Уређај за производњу тестенина 

• Пресовање, формирање и сечење тестенина 

• Сушење, паковање и складиштење   

• Грешке у производњи тестенина 

• Критичне тачке при производњи тестенина (ХАЦЦП) 

*Врсте тестенина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практична настава: 

• Припрема и дозирање сировина 

• Замес теста 

• Пресовање, формирање и сечење тестенина 

• Сушење, паковање и складиштење   

• Стандарди у пекарству, ХАЦЦП  

• Оцена квалитета тестенина 

 

*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 

 

 

*измери сировине, припреми и 

дозира према задатим рецептурама 

• 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 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 

остварености 

исхода 

• тестове знања 

*тестове 

практичних 

вештина 
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производње тестенина 

• оцени органолептички квалитет 

тестенина 

• сортира и одлаже отпад на 

одговарајући  начин 

Укупан број часова 630    

*Корелација са другим наставним предметима/модулима: 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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Наставни предмет: ТРЖИШТЕ И ПРОМЕТ  ПЕКАРСКИХ ПРОИЗВОДА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Пекар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

60                              

Недељни фонд часова: 2                               

Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране 

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви предмета: 

- 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 примену ХАЦЦП-а 

 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

Вредновање 

остварености 

исхода 

1. 

 

 

Припрема 

пекарских 

производа за 

продају 

30 

• Врсте хлеба, пецива, колача и тестенина  

• Пријем и складиштење полупроизвода и готових производа 

• Органолептичка оцена квалитета полупроизвода и готових 

производа  

• Хлађење и замрзавање 

• Одмрзавање, ферментација и печење  

• Добра хигијенска пракса (ХАЦЦП) 

 

• 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 

 

• на крају     

теме 

реализовати 

тест знања 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 

остварености 

исхода 

• тестове знања 

 

2. 

 

Презентација 

и продаја 

пекарских 

производа 

30 

 

• Законски прописи 

• Цене, декларисање и маркирање робе 

• Комуникација са потрошачем  

• примени стандарде о квалитету 

пекарских производа 

• примени важеће законске прописе  

• препозна поједине профиле и врсте 

• на крају     

теме 

реализовати 

тест знања 
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*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Сировине у пекарству, Исхрана људи, Здравствена безбедност хране, Производња хлеба, Објекти и 

опрема у пекарству, Производња пецива, колача и тестенина, Предузетништво 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Кодекс понашања 

• Познавање тржишта 

• Маркетинг  

• Паковање 

• Презентација и продаја хлеба, пецива, колача и тестенина 

• ЕАН - систем нумерисања производа 

• Примена ХАЦЦП-а 

потрошача  

• примени одговарајући кодекс 

понашања 

• успостави правилну комуникацију и 

однос са потрошачем 

• припреми презентацију и прода 

производ 

Оцењивање 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 

остварености 

исхода 

• тестове знања 

Укупан број часова 60    
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Наставни предмет: ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерадахране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Пекар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у  блоку 
 60   

Недељни фонд часова:  2   

Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране 

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви предмета: 

- Развијање пословних и предузетничких знања, вештина и понашања 

- Развијање предузетничких вредности и способности да се препознају предузетничке могућности у локалној средини и делује у складу са тим. 

- Развијање пословног и предузетничког начина мишљења 

- Развијање свести о сопственим знањима и способностима и даљој професионалној орјентацији 

- Оспособљавање за активно тражење посла (запошљавање и самозапошљавање) 

- 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. 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по 

модулима 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Вредновање остварености 

исхода 

1. 

 

Предузетништво и 

предузетник 
 

6 

• Појам, развој и значај 

предузетништва 

• Профил и карактеристике 

успешног предузетника  

• Мотиви предузетника 

• Технике и критеријуми за 

утврђивање 

предузетничких 

предиспозиција 

• наведе адекватне примере предузетништва из 
локалног окружења  
• наведе карактеристике предузетника  
• објасни значај мотивационих фактора у 
предузетништву  
• доведе у однос појмове иновативност, 
предузимљивост и предузетништво  
• препозна различите начине отпочињања посла у 
локалној заједници 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• активност ученика на часу 
• редовност и прегледност 
радне свеске 
• домаће задатке 
• тестове знања 
• израду практичних радова 
(маркетинг, организационо-
производни и финансијски 
план) 
• израду коначне верзије 
бизнис плана 
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• презентацију 

 

2. 

Развијање и процена 

пословних идеја, 
маркетинг план 

16 

• Трагање за пословним 

идејама 

• Процена пословних 

могућности за нови 

пословни подухват 

• swot анализа  

• Структура бизнис плана и 

маркетинг плана као 

његовог дела  

• Елементи маркетинг 

микса (5П) - 

(производ/услуга, цена, 

канали дистрибуције, 

промоција, личност) 

• Рад на терену-

истраживање тржишта 

• Презентација маркетинг 

плана за одабрану бизнис 

идеју 

• примени креативне технике избора, селекције и 
вредновања пословних идеја 
• препозна садржај и значај бизнис плана 
• истражи међусобно деловање фактора који утичу 
на тржиште: цена, производ, место, промоција и 
личност 
• прикупи и анализира информације о тржишту и 
развија индивидуалну маркетинг стратегију 
• развије самопоуздање у спровођењу теренских 
испитивања 
• самостално изради маркетинг плана у припреми 
бизнис плана 
• презентује маркетинг план као део сопственог 
бизнис плана 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• активност ученика на часу 
• редовност и прегледност 
радне свеске 
• домаће задатке 
• тестове знања 
• израду практичних радова 
(маркетинг, организационо-
производни и финансијски 
план) 
• израду коначне верзије 
бизнис плана 
• презентацију 

3. 

 

Управљање и 

организација правни 

оквир за оснивање и 

функционисање 

делатности 

20 

•Менаџмент функције 

(планирање, организовање, 

вођење и контрола) 

•Појам и врсте трошкова, 

цена коштања 

• Инвестиције 

•Преломна тачка 

рентабилности 

•Менаџмент производње - 

управљање производним 

процесом/услугом 

•Управљање људским 

ресурсима  

•Управљање временом 

•Инжењеринг вредности 

•Информационе 

технологије у пословању  

• наведе особине успешног менаџера 
• објасни основе менаџмента услуга/производње 
• објасни на једноставном примеру појам и врсте 
трошкова, цену коштања и инвестиције 
• израчуна праг рентабилности на једноставном 
примеру 
• објасни значај производног плана и изради 
производни план за сопствену бизнис идеју у 
најједноставнијем облику (самостално или уз помоћ 
наставника) 
• увиђа значај планирања и одабира људских 
ресурса за потребе организације  
• користи гантограм  
• објасни значај информационих технологија за 
савремено пословање  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• активност ученика на часу 
• редовност и прегледност 
радне свеске 
• домаће задатке 
• тестове знања 
• израду практичних радова 
(маркетинг, организационо-
производни и финансијски 
план) 
• израду коначне верзије 
бизнис плана 
• презентацију 
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•Правни аспект покретања 

бизниса 
• схвати важност непрекидног иновирања 
производа или услуга 
• изабере најповољнију организациону и правну 
форму привредне активности  
• изради и презентује организациони план за 
сопствену бизнис идеју 
• самостално сачини или попуни основну пословну 
документацију 

 

4. 
Економија пословања, 

финансијски план 
10 

• Биланс стања 

• Биланс успеха 

• Биланс токова готовине 

(цасх flow) 

• Извори финансирања  

• Институције и 

инфраструктура за 

подршку предузетништву 

• Припрема и презентација 

финансијског плана 

• 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 сопствене 
делатности 
• се информише у одговарајућим институцијама о 
свим релевантним питањима од значаја за 
покретање бизниса 
• идентификује начине за одржавање ликвидности 
у пословању предузећа 
• састави финансијски план за сопствену бизнис 
идеју самостално или уз помоћ наставника 
• презентује финансијски план за своју бизнис 
идеју 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• активност ученика на часу 
• редовност и прегледност 
радне свеске 
• домаће задатке 
• тестове знања 
• израду практичних радова 
(маркетинг, организационо-
производни и финансијски 
план) 
• израду коначне верзије 
бизнис плана 
• презентацију 

 

5. 

Ученички пројект –
презентација пословног 

плана 
12 

• Израда целовитог бизнис 

плана за сопствену бизнис 

идеју 

•Презентација 

појединачних / групних 

бизнис планова и 

дискусија 

• самостално или уз помоћ наставника да повеже 
све урађене делове бизнис плана 
• изради коначан (једноставан) бизнис план за 
сопствену бизнис идеју 
• презентује бизнис план у оквиру јавног часа из 
предмета предузетништво 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• активност ученика на часу 
• редовност и прегледност 
радне свеске 
• домаће задатке 
• тестове знања 
• израду практичних радова 
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(маркетинг, организационо-
производни и финансијски 
план) 
• израду коначне верзије 
бизнис плана 
• презентацију 

Укупан број часова 64    
Корелација са другим предметима: Сви стручни предмети 
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В. Изборни предмети: ПЕКАР (Трећи разред)  

Наставни предмет: Верска настава 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Пекар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

37     

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње школе  ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 6/2003, 23/2004, 9/2005 и 11/2016) 

ЦИЉЕВИ верске наставе, као изборног предмета, у оквиру средњошколског образовања и васпитања јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство 

традиционалних цркава и верских заједница које живе и делају на нашем животном простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот и 

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. Притом упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене, историјски дате цркве или верске заједнице треба да се 

остварује у отвореном и толерантном дијалогу, уз уважавање других религијских искустава и философских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних 

искустава и достигнућа човечанства. 

ЗАДАЦИ верске наставе су 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; 

- буди потреба и 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; 

- развија и негује 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 своје властите личности и ка 

остваривању сусрета са светом, са природом и, пре и после свега, са Богом; 

- изграђује способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског стваралаштва у науци и другим 

областима; 

- изграђује свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и 

природи. 

ЦИЉ наставе православног катихизиса (веронауке) у средњем образовању и васпитању јесте да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући 

две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки (будући) живот (димензију идеалног). То значи да ученици систематски 

упознају православну веру у њеној доктинарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се излагање хришћанског виђења живота и 

постојања света обавља у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којима се настоји показати да хришћанско виђење 

(литургијско, као и подвижничко искуство Православне Цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и верско 

образовање. Све ово спроводи се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и на делатном плану, уз настојање да се доктринарне поставке спроведу 

у свим сегментима живота (однос са Богом, са светом, са другим људима и са собом). 
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ЗАДАЦИ у настави православног катихизиса (веронауке) су да код ученика: 

- развије отвореност и однос према Богу као Другој и другачијој Личности у односу на нас, као и отвореност и однос према другом човеку као икони Божјој, 

личности, такође, другачијој у односу на нас, те да се између ове две релације оствари узајамно зависна веза (свест о заједници); 

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

односу са природом која нас окружује и друго, као и за одговарање на питања у светлу православне хришћанске вере и искуства Цркве; 

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

областима стваралаштва (при чему се остварује комплементарност са другим наукама); 

- помогне у одговорном обликовању заједничког живота са другим, у изналажењу равнотеже између властите личности и заједнице, у остварењу сусрета са светом 

(са људима различитих култура, религија и погледа на свет, са друштвом, са природом) и са Богом; најзад, 

- изгради уверење да је свет и све што је у њему, створен за вечност, да су сви створени да буду причасници вечног живота, те да се из те перспективе код ученика 

развије способност разумевања, преиспитивања и вредновања сопственог односа према другом човеку као непоновљивом бићу и према творевини Божјој и 

изгради спремност на покајање. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

1. 

УВОД 

1. Понављање кључних 

појмова обрађених у 

другом разреду средње 

школе  

2 

• Специфичности наставе Православног 

катихизиса у средњој школи и 

гимназијама; 

• Рекапитулација обрађених садржаја о 

стварању света и човека, прародитељском 

греху и историји спасења.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• 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.  

2. 

ХРИСТОСИСТИНИТИ 

БОГ И ИСТИНИТИ 

ЧОВЕК  

2. Господ Исус Христос: 

Нови Адам, Месија и 

Емануил 

3. Исус Христос - 

Оваплоћени Логос Божји 

4. Христос истинити Бог и 

истинити Човек 

5. Теологија иконе 

(систематизација теме)  

4 

• Господ Исус Христос: Нови Адам, Месија 

и Емануил; 

• Исус Христос - Оваплоћени Логос Божји; 

• Христос истинити Бог и истинити Човек.  
Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи ће разуме значење израза 

Нови Адам, Месија и Емануил, 

Логос; 

• моћи да изложи зашто је Исус 

Христос као посредник између 

Бога и човека једини Спаситељ 

света; 

• моћи да у прологу Јеванђеља по 

Јовану укаже на места у којима се 

говори о Богу као Логосу; 

• моћи у основним цртама да опише 

зашто је могуће да се у 

новозаветној Цркви представља 

Бог; 
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• моћи да наведе основне разлике 

између слике и иконе.  

3. 

ПРИБЛИЖИЛО СЕ 

ЦАРСТВО БОЖЈЕ... 

6. Почетак Христове 

проповеди 

7. Блаженства 

8. Беседа на гори 

9. Параболе о Царству 

Божјем 

10. Царство Божје - циљ 

Христове проповеди 

(систематизација теме) 

5 

• Христова проповед; 

• Беседа на гори; 

• Параболе о Царству Божјем; 

• Царство Божје - циљ Христове 

проповеди.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да закључи да је Царство 

Божје заједница са Христом; 

• моћи да увиде актуелност 

Христове проповеди; 

• знати да је Христова делатност и 

проповед позив свима у Царство 

Божје; 

• моћи да увиде како поуке из 

Христове проповеди могу да 

примене на сопствени живот.  

4. 

ГДЕ ЈЕ ХРИСТОС ТУ ЈЕ 

И ЦАРСТВО БОЖЈЕ  

11. Где је Христос ту је и 

Царство Божје 

12. Преображење Христово 

и објава Његовог страдања 

13. Лазарево Васкрсење и 

Улазак Христов у 

Јерусалим 

14. Тајна Вечера слика 

Царства Божјег 

15. Христос Нова Пасха 

16. Вазнесење и Други 

Долазак Христов 

17. Свети Дух Утешитељ - 

Дух заједнице и Цар 

Небески (систематизација 

теме)  

7 

• Где је Христос ту је и Царство Божје; 

• Преображење Христово и објава Његовог 

страдања; 

• Лазарево Васкрсење и Улазак Христов у 

Јерусалим; 

• Тајна Вечера 

• Христос Нова Пасха; 

• Свети Дух Утешитељ - Дух заједнице и 

Цар Небески.  
Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да повеже догађај 

Преображења са литургијском 

песмом "Видјехом свјет истиниј..."; 

• моћи да разуме да је свака 

заједничка трпеза израз 

заједништва; 

• моћи да разуме да Христос 

Тајном Вечером установљује начин 

на који ће остваривати заједницу са 

својим ученицима у све дане до 

свршетка века; 

• моћи да разуме да сва радост 

хришћанске вере извире из свести о 

победи над смрћу и Христовом 

сталном присуству; 

• моћи да, причешћујући се, 

доживљава себе као учесника Тајне 

Вечере; 

• моћи да у основим цртама изложи 

смисао Христовог страдања и 

смрти; 

• моћи да објасни да се Христос 

вазноси на небо да би узнео људску 

природу Оцу; 
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• моћи да разуме да се Христос 

вазноси на небо да би наша вера у 

Христа била слободна (а не 

изнуђена); 

• знати да је општење са Христом и 

данас могуће у заједници Духа 

Светога - у Цркви  

5. 

МОЈ ЖИВОТ У ХРИСТУ  

18. Покајање и праштање 

19. Труд и ревност 

20. Вера и формализам у 

вери 

21. Света Литургија - 

пројава Царства Небеског 

(систематизација теме)  

4 

• Покајање и праштање; 

• Труд и ревност; 

• Вера и формализам у вери; 

• Света Литургија - пројава Царства 

Небеског.  
Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да разуме да покајање 

(преумљење) значи постављање 

Царства Божјег за приоритет 

живота; 

• моћи да разуме да покајање 

подстиче човека да тражи Царство 

Божје; 

• знати да истински однос са Богом 

не сме бити формалистички; 

• бити свестан значаја испуњавања 

Христових заповести у свом 

животу; 

• схватити да се учешћем на 

Литургији учествује у Царству 

Божјем.  

6. 

СВЕТОТАЈИНСКИ 

ЖИВОТ ЦРКВЕ  

22. Крштење и 

Миропомазање 

23. Покајање и исповест 

24. Свештенство 

25. Света Литургија - 

Светајна Цркве  

4 

• Крштење и Миропомазање; 

• Покајање и исповест; 

• Свештенство; 

• Света Литургија - светајна Цркве.  
Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи на основном нивоу да 

тумачи новозаветна сведочанства о 

значају Крштења; 

• моћи да схвати да је Крштење 

прихватање позива на светост; 

• моћи да објасни да 

Миропомазање значи примање 

дарова Светог Духа за служење у 

Цркви; 

• моћи да схвати да су исповест и 

покајање повратак у наручје Очево 

и заједницу Цркве; 

• знати да су службе у Цркви 

дарови Духа Светога; 

• моћи да међусобно разликује 

различите службе у Цркви 
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Корелација с другим предметима / модулима: Српски језик и књижевност ,Грађанско васпитање, Историја, Екологија,  Географија, Филозофија , Психологија,  

Социологија,  Ликовна култура,  Музичка култура 

 

 

 

 

 

(епископ, свештеник, ђакон, лаик) и 

увиди њихову повезаност; 

• бити свестан да све Тајне свој 

смисао добијају у Литургији.  

   

7. 

НОВОЗАВЕТНА 

РИЗНИЦА  

26. Анафора светог 

Василија Великог 

27. Литургијски контекст 

молитве Оче наш 

28. "Ако једном од ових 

малих учинисте, мени 

учинисте..." 

29. Христов однос према 

потребитима 

30. Сви сте једно у Христу  

5 

• Анафора светог Василија Великог; 

• Литургијски контекст молитве Оче наш; 

• Ако једном од ових малих учинисте, мени 

учинисте...; 

• Христов однос према потребитима; 

• Сви сте једно у Христу...  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да препозна догађаје из 

историје спасења у Анафори 

Василија Великог; 

• моћи да тумачи молитву Оче наш 

као литургијску молитву; 

• моћи да разуме да братска 

хришћанска љубав своје порекло 

има у примеру Христове љубави; 

• бити свестан да хришћанско 

братољубље превазилази крвно и 

национално порекло; 

• моћи да уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса 3. 

разреда средње школе.  

* Укупан број часова Остали број часова предвиђен је за друге типове часа. 
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Наставни предмет: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи  

Образовни профил: Пекар  

Годишњи фонд часова: Теорија Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

30    

Недељни фонд часова: 1    

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

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012 и 1/2013 – исп, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник.) 

Циљ  наставе предмета: Образовање ученика за активно учешће у демократском друштву 

Задаци: Оспособљавање ученика за учешће у локалним акцијама 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

1. 
Демократија и 

политика 
4 

• Користи прилоге и радне материјале који се 

налазе у приручнику и осмишљени су за сваку 

радионицу 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење 

остварености исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• Објасни појмове демократија, политика, 

власт, грађански живот 

• Објасни (разлике демократског од 

недемократског начина одлучивања 

• Објасни разлике непосредне од посредне 

демократије 

• Анализира различите начине 

ограничавања власти 

• Разликује надлежности законодавне, 

извршне и судске власти 

 

2. 
Грађанин и друштво 7 

• Користи прилоге и радне материјале који се 

налазе у приручнику и осмишљени су за сваку 

радионицу 

• Посета локалној самоуправи где га 

запослени упознају са службама, пословима и 

начином свог рада 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење 

остварености исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• 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 и политичи систем 

(различите форме грађанског удруживања, 

различите форме грађанских иницијатива и 
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акција) 

• Детектује и анализира факторе који/ 

ометају/ подстичу демократски развој 

друштва 

3. 

Грађанска и 

политичка права и 

право на грађанску 

иницијативу 

8 

• Користи прилоге и радне материјале који се 

налазе у приручнику и осмишљени су за сваку 

радионицу 

• Организује симулацију рада Скупштине у 

процесу доношења одлуке на основу 

процедура које постоје у Скупштини 

• Упознавања са радом локалних удружења 

грађана и њиховим програмима рада 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење 

остварености исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• Објасни појам људских права 

• Наведе врсте људских права и објасни 

њихов садржај 

• Детектују примере поштовања/кршења 

људских права у актуелним медијима 

• Објасни улогу појединца у заштити и 

остваривању људских права 

• Објасни појам грађанска иницијатива 

• Наведе надлежности општине и послове 

којима се бави 

• Разликује формалну од неформалне 

иницијативе 

• Објасни форму и садржај формалног 

предлога 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. 

4. 
Планирање конкретне 

акције 
6 

• Користи прилоге и радне материјале који се 

налазе у приручнику и осмишљени су за сваку 

радионицу 

• Израђује пројектни план за изабрани 

проблем, користећи понуђену структуру и 

кораке 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење 

остварености исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• Идентификује проблеме у својој локалној 

заједници 

• Анализира изабране проблеме, изучава их 

• Предлаже активности и дискутује о њима 

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 
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• Представи, путем јавне презентацију, 

нацрт акције и резултате акције 

5. 
Свет професионалног 

образовања и рада 
5 

• Користи прилоге и радне материјале који се 

налазе у приручнику и осмишљени су за сваку 

радионицу 

• Проналази, анализира различите начине и 

изворе тражења информација значајних за 

даљи професионални развој 

• Пише личну радну биографију и пратећег 

писма према предложеном моделу 

• Симулира разговор послодавца и кандидата 

за посао 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење 

остварености исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• Поставља циљеве личног развоја и 

планира свој развој 

• Анализира сопствене вештине, 

способности, особине значајне за даљи 

професионални развој 

• Активно тражи информације значајне за 

даљи професионални развој 

• Напише личну радну биографију 

• Представи своје личне карактеристике 

приликом разговора са послодавцем 

Укупан број часова     30       

*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Српски језик и књижевност, Историја, Социологија са правима грађана,  
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Изборни стручни предмети: ПЕКАР (трећи разред) 

 

Наставни предмет: АГРАРНИ ТУРИЗАМ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Пекар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

30    

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране 

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012 ,2/2013,3/2014 , 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви предмета: 

1. Разумевање теоријских основа, основних принципа и организације туризма;  

2. Схватање туристичке индустрије кроз међузависности различитих сектора; 

3. Разумевање нераскидиве везе између туризма и прехрамбене индустрије; 

4. Упознавање ученика са делатношћу угоститељства, његовим карактеристикама и значајем. 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Вредновање 

остварености исхода 

1.  
Одређења 

туризма 
5 

• Појам и историјски развој туризма; 

• Дефинисање туризма; 

• Друштвени значај и утицај туризма; 

• Политички значај и утицај туризма; 

• Економски значај и утицај 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. 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

2.  

Облици, 

врсте и 

трендови 

туризма 

5 

• Облици туризма; 

• Врсте туризма; 

• Фактори креирања трендова у туризму; 

• Нове форме туристичке индустрије; 

• Хотелски и ресторански ланци; 

• Начини пословања хотелских и 

ресторатерских ланаца. 

• 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. 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 
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3.  
Туристичко 

тржиште 
4 

• Појам и карактеристике туристичког 

тржишта; 

• Појам и карактеристике туристичке понуде; 

• Појам и карактеристике туристичке тражње; 

• Фактори понуде и тражње. 

• 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. 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

 

4. 

 

Туризам и  

прехрамбена  

индустрија 

5 

• Повезаност и условљеност туризма и 

прехрамбене индустрије; 

• Спој хотелијерства и агроиндустријског 

комплекса производње здраве хране; 

• Појам и карактеристике туристичког 

производа. 

• 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. 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

5.  

Одређење 

угоститељств

а 

4 

• Појам угоститељства; 

• Улога угоститељства у светској економији; 

• Улога угоститељства у привреди Србије;  

• Задатак и значај угоститељства; 

• Појам услуге у угоститељству; 

• Подела угоститељских услуга; 

• Квалитет угоститељских услуга; 

• Угоститељска понуда; 

• Угоститељска услуга. 

• Дефинише угоститељство; 

• Познаје место и улогу угоститељства у 

привреди земље; 

• Познаје задатке угоститељства; 

• Објасни значај угоститељства; 

• Дефинише угоститељску услугу; 

• Објасни угоститељску понуду. 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

6.  

Угоститељск

о пословне 

јединице 

6 

•  Угоститељске пословне јединице; 

• Подела угоститељских пословних јединице; 

• Карактеристике угоститељске пословне 

јединице; 

• Категоризација УПЈ. 

• 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. 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

7.  
Кадрови у 

угоститељств
3 

• Значај и улога кадрова у угоститељству; 

• Структура улога кадрова у угоститељству; 

• Дефинише кадрове у угоститељству и туризму; 

• Објасни улогу кадрова за пословни успех; 

Вредновање 

остварености исхода 
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у и туризму • Квалитет улога кадрова у угоститељству. • Познаје структуру запослених у угоститељству 

и туризму. 

вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

Укупан број часова      30     
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Наставни предмет: ОСНОВЕ УГОСТИТЕЉСТВА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Пекар  

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

34/30    

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране 

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012 ,2/2013,3/2014 , 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви предмета: Упознавање ученика са делатношћу угоститељства, његовим карактеристикама и значајем 

 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Вредновање 

остварености исхода 

1.  Угоститељство 5 

• Појам угоститељства 

• Настанак и историјски развој 

• Улога угоститељства у светској 

економији 

• Улога угоститељства у привреди 

Србије  

• Задатак и значај угоститељства 

• 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 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење 

остварености исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

2.  
Услуге у 

угоститељству 
10 

• Појам услуге у угоститељству 

• Подела угоститељских услуга 

• Квалитет угоститељских услуга 

• Угоститељска понуда 

• Угоститељска услуга 

• објасни појам угоститељске услуге 

• разликује врсте угоститељских услуга 

• објасни појам угоститељске понуде 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење 

остварености исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

3.  
Угоститељске 

пословне јединице 
12 

• Угоститељске пословне јединице 

• Подела угоститељских пословних 

јединице 

• Карактеристике угоститељске 

• наводи дефиницију угоститељске пословне 

јединице 

• разликује врсте угоститељско пословних јединица 

• познаје правилник о категоризацији угоститељско 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење 
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пословне јединице 

• Категоризација УПЈ 

пословних јединица 

• разликује угоститељску понуду различитих 

угоститељско пословних јединица 

  

остварености исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

4.  
Кадрови у 

угоститељству 
8 

• Значај и улога кадрова у 

угоститељству 

• Структура улога кадрова у 

угоститељству 

• Квалитет улога кадрова у 

угоститељству 

• објасни значај и улогу кадрова у угоститељству 

• објасни структуру кадрова у угоститељству 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење 

остварености исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

Укупан број часова   30    
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Наставни предмет: ПРИПРЕМА ТОПЛИХ ПОСЛАСТИЦА 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Пекар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

     34/30                     30  

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране 

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012 ,2/2013,3/2014 , 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљ предмета: 

               -Оспособљавање ученика за израду топлих посластица 

Задаци : 

 -Разумевање ученика о важности контроле исправности намирница 

 -Развијање навика код ученика да прате иновације у области пекарства и посластичарства и тиме продубљују своја zнања 

- Унапређење сарадње и тимског рада код ученика 

 - Повезивање раније стечених знања из стручних предмета са основама посластичарства 

 -Развијање навика ученика да одржавају хигијену и здравствено безбедоносне услове 

 -Стварање вештина и навика при раду код ученика 

 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Вредновање остварености 

исхода 

1 

 

1 

 
30 

-Палачинке: 

Једноставне палачинке са 

џемом , орасима, бадемом, 

лешником, медом, лимуном, 

мараскином, чоколадом, берлинер 

кремом; 

Гратиниране палачинке са орасима, 

маком, слатким сиром; 

палачинке у винском шатоу са 

орасима 

-Шатои:ванил,лешник, 

чоколада, вински, сос од чоколаде, 

сос од малина, пиреи и воћне каше 

-Кохови:кох од гриза, кох од  

пиринча, кох од вина 

 наведе врсте топлих посластица 

 наведе врсте топлих прелива 

 комбинује намирнице по рецептури за одређени   

тип топле посластице 

 одреди начин припреме маса за топле   

посластице 

 разликује начине обликовања 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 

-Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

-праћење остварености исхода 

-Тестове практичних вештина 
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-Суфлеи:ванил, лешник, бадем, 

чоколадни, топли воћни суфле, 

шненокле 

-Пудинзи:ванил,лешник,бадем, 

кафа,чоколадни 

Специјалне врсте пудинга: пудинг 

од ораха,топао ројал дипломат 

пудинг, пудинг од трешања 

 

 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 

 

 

Укупан број 

часова 

30    
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Изборни општеобразовни предмети: ПЕКАР (трећи разред) 

Наставни предмет ИЗАБРАНИ СПОРТ 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Трећи  

Образовни профил: Пекар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

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,  1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

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.  

Задаци:  

Стицање теоријских знања,стицање основних и продубљивање истих,техничких и тактичких знања ,социјализација ученика и неговање етичких вредности према 

ученицима у такмичењу као и откривање талентованих ученика и њихово подстицање да се баве спортом. Ученик треба да има објективну представу о 

сопственим могућностима. Принципи вежбања траба да се прилагоде узрасту ученика. Ученици морају да знају штетне последице неправилног вежбања и да 

упознају естетске вредности спорта за који су се определили. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама Вредновање остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

1. 

Предлог 

спортова који се 

понуде 

ученицима као 

избор: 

У првом реду, 

спортови који се 

у одређеном 

обиму обрађују 

кроз наставу 

32 

• Програмски садржаји физичког 

васпитања-изабраног спорта чини 

следећа структура: 

• развијање моторичких способности 

ученика; 

• спортско-техничко образовање 

ученика (обучавање и усавршавање 

технике); 

• индивидуална и колективна тактика 

изабраног спорта; 

Праћење и вредновање постигнућа ученика  

• 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; 

• 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; 
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физичког 

васпитања:  

атлетика  

гимнастика  

ритмичка 

гимнастика  

рукомет  

кошарка  

одбојка  

мали фудбал  

плес 

• теоријско образовање; 

• правила изабраног спорта; 

• организовање унутар одељенских и 

међуодељенских такмичења.  

ТЕОРИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ  

• упознавање ученика вредностима 

изабраног спорта; 

• упознавање ученика са основним 

принципима 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 спорта.  

Минимални образовни захтеви: 

• Предметни наставници утврђују 

минималне образовне захтеве, у складу 

са усвојеним програмом за сваки 

изабрани спорт. Под тим се 

подразумева: 

• савладаност основне технике и њена 

примена; 

• познавање и примена елементарне 

тактике; 

• познавање и примена правила; 

• ангажованост и учешће ученика на 

такмичењима у изабраном спорту. 

• 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. 

• учествује у организацији 

школских спортских такмичења 

• примењује правила фер плеја 

 

Укупан број часова         32   
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Наставни предмет: ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Трећи  

Образовни профил: Пекар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

34/30    

Недељни фонд часова: 1    

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, 1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви  предмета:   
- Развијање стваралачког и критичког мишљења, визуелног опажања, индивидуалности и самопоуздања у самосталном ликовном изражавању, радозналости и 

маштовитости; 

- Оспособљавање за изражавање 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 идентитета, националне и светске културне баштине и навике праћења културно-уметничких садржаја 

путем штампе и електронских медија, посећивања музеја, галерија, библиотека, концерата, биоскопа, позоришта и других институција културе; 

- Упућивање на  примену стечених знања и умеса у свакодневном животу и раду. 

1. Приликом израде годишњег плана, од 15 понуђених тема треба одабрати најмање 4. Минимално време за реализацију једне теме је  пет часова. 

Наставник формира програм бирајући теме према: 

• циљевима предмета; 

• расположивом фонду часова; 

• години учења; 

• специфичностима профила; 

• могућностима школе; 

• специфичностима локалне заједнице; 

• предзнањима и сазнајним могућностима ученика.  

2. Теоријски садржаји и практични ликовни рад су интегрисани. 

3. Теме треба обрадити комбиновањем савремених наставних метода, уз разноврсне визуелне примере. 

4. Посебни садржаји су препоручени садржаји намењени појединим профилима и/или заинтересованим ученицима. 

5. Препоручени садржаји су садржаји који нису кључни за достизање исхода и могу да се обраде информативно: кроз један редовни час, кроз домаћи задатак, 

тематску наставу или индивидуалне, одељенске и школске пројекте. 
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6. У зависности од теме, пожељно је припремати наставу у сарадњи са наставницима општеобразовних, стручних и изборних предмета, педагогом, локалним 

уметницима и стручњацима и/или институцијама културе. 

7. Користити стручну литературу и интернет у припремању наставе. Ради лакшег прикупљања наставног материјала, програм садржи препоручене адресе или 

линкове на интернет-странице. Међутим, треба имати у виду да се ове адресе често мењају и да је наставник упућен на континуирано ажурирање наставног 

материјала. 

8. У зависности од теме, настава се реализује у кабинету за ликовну културу (атељеу), кабинету за информатику, радионици, простору школе, библиотеци, музеју, 

галерији, атељеу уметника, локалном окружењу. 

9. Како се не би прекинула мотивација и континуитет у раду, допустити ученицима да заврше радове код куће. 

10. Подстицати ученике да одступају од рутинских поступака и стереотипије, а елементе искуства реструктурирају и стављају у нове односе, испробавају 

различита оригинална решења у самосталном ликовном изражавању и процењују свој рад и радове других. 

11. Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

• праћење остварености исхода; 

• активност на часу. 

12. Пожељно је на крају полугодишта и/или године организовати изложбу у локалној заједници и позвати родитеље на отварање. 

13. Препоручује се наставницима вођење електронског портфолија који садржи: основне податке о наставнику, опис успешно реализоване теме, препоручено 

време за реализацију, коришћене материјале и технике, примере радова ученика, евентуално наставни материјал (визуелне примере) и препоручену литературу 

или адресе интернет-страница. Електронски портфолио треба да буде доступан на сајту или профилу школе. Циљ објављивања портфолија је промоција рада 

наставника и размена наставних материјала, идеја и линкова. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

1. 
Дигитална 

фотографија 
 

• Примена дигиталне фотографије у настави, свакодневном 

животу и будућој професији, дигитална фотографија као 

савремени уметнички медиј; 

• Принципи компоновања у фотографији, кадрирање, осветљење; 

• Етичке норме у избору мотива, обради фотографије и 

објављивању фотографија; 

• Фотографисање дигиталним фотоапаратом или мобилним 

телефоном: екстеријер, ентеријер, детаљ, мртва природа, 

аутопортрет; 

• Пренос фотографије на рачунар, обрада фотографије основним 

алаткама: опсецање, подешавање светлине, контраста и боје; 

• Сортирање, обележавање и чување фотографија на рачунару; 

• Могуће преобликовање неуспелих фотографија у апстрактне 

слике, позадине, колаже; 

• Самопроцена радова.  

Посебни садржаји: 

• Цртање светлом; 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

-праћење 

остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• фотографише целину и 

детаљ под различитим 

условима осветљења; 

• учита дигиталну 

фотографију на рачунар; 

• обради фотографију у 

одабраном рачунарском 

програму. 
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• Израда електронског портфолија; 

• Рекламна фотографија; 

• Модна фотографија.  

2. 

 

Примитивна 

племенска 

уметност 

 

• Примитивна племенска уметност од праисторије до савременог 

доба; 

• Услови за настанак уметности, функције уметности у 

праисторијско доба, материјали; 

• Разлози за дуготрајни опстанак примитивне племенске 

уметности, популарност савремене племенске уметности, 

последице комерцијализације; 

• Уметност афричких племена, инуитска уметност, уметност 

индијанских племена, абориџанска, полинезијска... плес, музика, 

одећа, украшавање, орнаментика, занати; 

• Примитивна уметност као инспирација савременим уметницима; 

• Израда цртежа, слика, скулптура, употребних и украсних 

предмета, тотема, маски, скица за шминку, одећу, накит, фризуре.  

Посебни садржаји: 

• Креирање звука облицима из природе, уобличавање композиције 

на рачунару, учитавање звука у презентацију; 

• Ритуални плес: обједињавање слике, музике и плеса; 

• Терапија путем уметности: уметнички занати; 

• Истраживање: народна уметност Србије; 

• Израда сувенира; 

• Презентација: поређење култура (шминке, ношње, фризура, 

обуће, керамике, веза...).  

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• наведе улогу примитивне 

племенске уметности у 

праисторијско и савремено 

доба; 

• одабере медиј, мотив и 

материјал за рад и образложи 

избор; 

• уради ликовни рад са 

одликама примитивне 

племенске уметности. 

 

3. 

Цивилизације 

прошлости 
 

• Цивилизација - појам; 

• Општи приказ: географски положај, градови, трајање и разлог 

нестанка, веровања, положај владара, улога уметника и уметности; 

• Оријентациони избор споменика прошлости: Персеполис, 

Тутанкамонова гробница Mohenjo-daro, Sanchi (Indija), Qin 

dinastija - ratnici od terakote, Machu Picchu, Mesa Verde, Chichen 

Itza,Tikal, El Tajin, толтечки ратници у Тули, Ангкор, Петра, Нара; 

• Уметничка идеја у прошлим цивилизацијама, утицај веровања и 

друштвене организације на уметност; 

• Израда цртежа и скица за палате, храмове, стубове, орнаменте, 

споменике, рељефе, фасаде, фонтане, престоле, намештај, 

употребне и ритуалне предмете, дворске одежде, владарске 

симболе, вајање владарског портрета.  

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• објасни значај очувања 

споменика културе; 

• уради ликовни рад са 

карактеристикама одабране 

цивилизације; 

• дискутује о различитим 

решењима задатка. 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 1351 
 

Посебни садржаји: 

• Осмишљавање туристичке туре, израда рекламне презентације 

или брошуре; 

• Заштићена светска културна баштина.  

4 
Ктитори, мецене и 

колекционари 
 

• Појмови: ктитор, мецена, колекционар; 

• Велики инвеститори у уметност кроз историју: црква, владари, 

племство, буржоазија, држава, приватни фондови... улога и значај; 

• Инвестирање у различите облике уметности кроз историју: 

сакрални објекти, палате, споменици, ликовна уметност, 

позориште, балет, музика, мода, филм... музејске колекције, 

приватне збирке, мотиви за улагање у уметност; 

• Приказ десет значајних уметничких дела по избору наставника, 

уз образложење избора; 

• Одељенски обилазак електронских: музеја, галерија, културно-

историјских споменика, фестивала; 

• Улога колекционара или инвеститора: прикупљање и формирање 

електронске или штампане збирке уметничких дела по избору 

ученика.  

Посебни садржаји: 

• Истраживање: значајне културно-уметничке манифестације у 

Србији; 

• Истраживање: институције културе у Србији; 

• Терапија путем уметности: укључивање старије популације у 

уметничке активности.  

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• објасни улогу и значај 

ктитора, мецена и 

колекционара у историји 

уметности; 

• формира електронску или 

штампану збирку уметничких 

дела; 

• образложи избор уметничких 

дела. 

5. 

Уметност 

рециклирања 

 

 

• Уклањање отпада у великим градовима, време распадања 

појединих материјала, значај рециклирања, улога и значај 

уметности у очувању животне средине и смањењу сиромаштва; 

• Израда скица; 

• Преобликовање предмета и материјала за рециклажу: израда 

таписерије од пластичних трака, израда асамблажа, скулптура и 

инсталација, израда накита, торби, шешира, кутија за оловке и 

накит, посуда, лустера, стоних лампи, мозаика; 

• Оријентациони избор уметника: Daniel Clemmett, Nick Gentry, 

Robert Bradford, James Corbett, Subodh Gupta, Emma Whiteside, 

Michel de Broin, Hong Kyoung, Aurora Robson, Lucy Norman, Nek 

Chand… 

 Посебни садржаји: 

• Израда колекције одеће од материјала за рециклажу; 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• објасни значај рециклирања; 

• наведе улогу уметности у 

очувању животне средине; 

• уради ликовни рад од 

материјала за рециклажу; 

• образложи избор мотива и 

материјала. 
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• Грађење зидова, пултова, клупа, ограда и мањих објеката од 

пластичних флаша, конзерви, стиропора, гума, затварача; 

• Терапија путем уметности: материјали за рециклажу који су 

погодни за рад са децом и старијим особама; 

• Креирање звука предметима за рециклажу; 

• Видео-рад: акција чишћења околине.  

6. Уметност и наука  

• Повезаност науке и уметности; 

• Математика у уметности: симетрија, перспектива, модуларност, 

златни пресек, орнаментика, теселација, оригами; 

• Географија у уметности: пејзажи; апстрактне слике инспирисане 

сателитским снимцима и географским картама; 

• Биологија у уметности: уметност под микроскопом, илустрације, 

анатомски цртежи; 

• Хемија у уметности: производња пигмената и материјала, 

фотографије; 

• Физика у уметности: оптика, акустика, фотографије; 

• Историја и уметност: историјски догађаји у уметничким делима, 

уметничка дела као историјски извори; 

• Разговор о повезаности уметности и других наставних предмета 

и делатности; 

• Израда цртежа, скулптура, слика, графика, постера, инсталација, 

фотографија, видео-радова, орнамената, оригамија, колажа... 

наука, наставни предмет, област, лекција, дефиниција, формула, 

појам као инспирација.  

Посебни садржаји: 

• Терапија путем уметности: лечење бојом, звуком и покретом; 

• Тематски дан.  

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• наведе примере повезаности 

уметности и науке, наставних 

предмета и различитих 

делатности. 

7. 
Уметност XXI 

века 
 

• Традиционални и савремени медији у XXI веку; 

• Одговарајући примери уметничких медија, праваца и техника: 

3D анимација, сликање песком, динамичко сликарство, дигитална 

уметност, ласерска уметност, генетичка уметност, нано уметност, 

интерактивна уметност, виртуелна уметност, акционо сликање на 

сцени, визуелни ефекти за филм; 

• Прибор: glow graffiti sprej, LED светлосни канапи, интерактивне 

табле, I/О четка, Филипсов прибор за дигитално сликање светлом; 

• Cyberfest (Киберфест, Русија), STRP фестивал; VIDFEST 

(Ванкувер); 

• Цртање, сликање, графика и вајање у рачунарском програму; 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• објасни утицај технологије 

на уметност XXI века; 

• наведе пример утицаја 

технологије на уметност XXI 

века; 

• изрази идеје, емоције, поруке 

и ставове савременим 

медијима. 
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видео-записи, одељенски спотови, монтажа и анимација у 

рачунарском програму; колективно акционо сликање на сцени; 

обједињавање ликовне уметности, филма, музике и плеса; израда 

светлосне скулптуре, слике или инсталације; израда звучне 

скулптуре, кинетичке скулптуре...  

Посебни садржаји: 

• Специјални (механички)ефекти у позоришту и визуелни ефекти 

за филм; 

• Звучни ефекти; 

• Електронска музика; 

• Терапија путем уметности: материјали и технике; 

• Експериментална архитектура, паметне зграде; 

• Црно позориште; плес сенки; 

• Ликовно обликовање веб странице.  

8. 
Амбијент и 

простор 
 

• Утицај амбијента на расположење, понашање и радни учинак; 

• Одговарајући примери дизајна школског простора, инсталација у 

ентеријеру и преобликовања елемената ентеријера; 

• Израда скица; 

• Преобликовање елемената ентеријера: осликавање и 

преобликовање похабаних столица, клупа, столова, ормана, 

зидова, прозорских оквира, стаклених површина, стубова; 

лепљење и уметање различитих материјала; израда витража, 

лустера, лампи, асамблажа, мозаика; 

• Обликовање простора у делу учионице или простору школе.  

Посебни садржаји: 

• Терапија путем уметности: психологија боје; 

• Биодекорација стубова и зидова или зелених површина; 

• Дизајн светла, обликовање простора светлом; 

• Декорација зидова: рад са шаблонима и пројектором, називи 

боја, механичко мешање боја, нијансе, психологија боје; 

• Ленд арт; 

• Амбијентална музика.  

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• опише утицај амбијента на 

расположење, понашање и 

радни учинак; 

• преобликује елементе 

ентеријера; 

• уреди део школског 

простора. 

9. Стрип  

• Појмови: стрип, манга, чиби, графички роман; 

• Развојни пут стрипа, различите функције стрипа кроз историју; 

• Школе стрипа: америчка и јапанска, француско-белгијска, 

енглеска, италијанска - карактеристике, типични представници, 

међусобни утицаји, популарност школа и аутора код нас и у свету; 

• Фестивали стрипа, музеји, друштва; 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода; 

• препозна уметнички цртеж у 

стрипу; 

• опише традиционални 

поступак цртања стрипа; 

• нацрта ликовно-графички 

рад. 
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• Утицај стрипа на уметничке правце, културу и друштво; 

• Оријентациони избор аутора: Rodolphe Topffer, Walt Disney, 

Osamu Tezuka, Richard Outcault, Steve Ditko, Alan Moore, Frank 

Miller, Moebius, Masashi Kishimoto, Koji Morimoto, Hiromu 

Arakawa, Matsuri Hino, Takeshi Obata, Марко Стојановић, Бане 

Керац, Влада Весовић, Саша Ракезић, Алекса Гајић, Зоран 

Јањетов; 

• Традиционални прибор и поступак израде; рачунарски програми 

и графичке табле; 

• Израда табле стрипа, стрип јунака, корица за графички роман, 

израда одељенског фанзина; илустрација одломака приче, песме, 

филма... традиционалним или савременим техникама.  

Посебни садржаји: 

• Анимирани филм; 

• Израда сценарија за стрип, графички роман, рачунарску игрицу 

или анимирани филм; 

• Студија фигуре у покрету; 

• Колекција одеће, обуће или накита инспирисана стрипом; 

• Музика у анимираном филму.  

- активност на часу. 

10. 
Знаменити српски 

уметници 
 

• Знаменити српски уметници, избор наставника; 

• Израда оригиналног, нетрадиционалног ликовног приказа 

живота и/или дела српског уметника по избору ученика: 

презентација, графичка прича, колаж, инсталација; комбинација 

текста, илустрација и фотографија; видео-рад, анимација; 

• Разговор о значају, животу и делу одабраних уметника.  

Посебни садржаји: 

• Израда монографије одабраног уметника, одељенски рад; 

• Терапија путем уметности: организовање гостовања 

професионалних уметника у болницама и домовима за старе; 

организовање ликовне радионице.  

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• наведе неколико знаменитих 

српских уметника; 

• објасни значај одабраног 

уметника; 

• уради оригиналан визуелни 

приказ живота и/или дела 

одабраног уметника. 

11. Трагом наслеђа  

• Значај квалитетне промоције у будућој професији; 

• Истраживање културних, историјских и природних 

знаменитости краја: обилазак околине, обилазак локалних 

галерија и музеја; истраживање стручне литературе, интернета, 

архиве, новинских чланака; разговори са одговарајућим профилом 

стручњака, наставницима, родитељима, фамилијом; интервјуи, 

анкете; проучавање и прављење фото и писане документације; 

• Оријентациони избор тема у оквиру пројекта: природне одлике, 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• прикупља информације из 

различитих извора; 

• дискутује о знаменитостима 

краја; 

• уради промотивни ликовни 

рад. 
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историја, културно-историјски споменици, манифестације, спорт, 

уметност, туризам, делатности, стари занати, обичаји и веровања, 

знаменити људи, одевање кроз историју, архитектура, 

кулинарство, музика; 

• Дизајн промотивног материјала; 

• Израда промотивног спота, презентације, брошуре, плаката, 

илустрованих прича, разгледница, паноа за промовисање 

културно-историјских и природних знаменитости краја.  

Посебни садржаји: 

• Промоција професије; 

• Промоција школе; 

• Промоција одељења; 

• Терапија путем уметности: поставка изложбе, организовање 

промоције радова путем интернета и штампе; 

• Маркетинг и брендови.  

12. 
Необична 

уметност 
 

• Визуелни приказ: необичне идеје, уметничка дела на 

неуобичајеној подлози или од неуобичајених материјала; 

• Оријентациони избор уметника: Јulijan eever, Guido Daniele, Jim 

Denevan, Richard Long, Daniel Baumann, Olafur Elasson, Michael de 

Broin, Agata Olek, Hang Nga, Mathier Collos, Rebecca Murtaugh, 

Jonathan Borofsky, Livio de Marchi, Chakaia Booker, Choi Jung 

Hyun, Margaret Benyon, Jennifer Maestre, Nathan Sawaya, Baptiste 

Debombourg, Toge-NYC, Ran Hwang, Don Lucho, Scott Gundersen, 

Sydney Cash, Scott Hove, Evan Blackwell, Jean-Luc Cornec, Jason 

Hackenwerth, Jason de Caires Taylor, Shinichi Marayama, Joan 

Dulla, Janet Echelman, Alain Guerra, Lara Schnitger, Maurizio 

Savini, Renata Memole, Neraldo de la Paz, Elisabeth Higgins 

O`Connor, Carabosse;• Израда ликовних радова од неуобичајених 

материјала.  

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• предложи нетрадиционални 

материјал за рад; 

• уради ликовни рад од 

нетрадиционалног материјала; 

• образложи избор материјала 

и мотива. 

13. 
Архитектура 

Србије 
 

• Знаменити споменици и зграде - обележја светских градова; 

• Сакрална архитектура Србије; 

• Замкови, утврђења и палате Србије; 

• Световна архитектура Србије: типови старих српских кућа, 

знаменити објекти XIX и XX века; 

• Споменици, фонтане, паркови и парковске скулптуре; 

• Значај очувања знаменитих грађевина и споменика; 

• Израда скица за викендицу, викенд-насеље, етно-село, наменске 

објекте, реконструкција замка или утврђења, скица за рељефе, 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• наведе неколико значајних 

споменика и грађевина у 

Србији; 

• објасни значај очувања 

знаменитих грађевина и 

споменика; 

• уради ликовни рад са 

стилским одликама локалне 

архитектуре. 
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тргове, ограде, прозорска окна и друге елементе екстеријера, 

споменике и скулптуре у пленеру...  

Посебни садржаји: 

• Истраживање: римска насеља на тлу Србије; 

• Повезивање ученика путем интернета са вршњацима из другог 

места у Србији, размена фотографија и информација о 

архитектури, споменицима и парковима; 

• Осмишљавање туристичке туре;  

14. Улична уметност  

• Појмови: улична уметност, мурали, графити, тагирање; 

• Видови уличне уметности: мурали, графити, стикери, 

инсталације; 

• Историјат графита, легални графити, графити у галеријама; 

• Дискусија: намера уметника, идеје, поруке, ставови, емоције, 

стилови; тагирање по културно-историјским споменицима, 

знаменитим зградама, приватној својини, радовима уметника; 

• Материјали, опасност по здравље и околину, мере заштите; 

• Оријентациони избор уметника, уметничких група и пројеката: 

Edgar Mueller, Julian Beever, Kurt Wenner, Jeroen Koolhaas -Dre 

Urhahn, Ernesto Neto, Mark Jenkins, Peter Gibson, David Choe, 

Cityzenkane, Belx2, Lady Pink, Keith Jive, Baer, Ras Terms, Jon Reiss 

(Bomb it - dokumentarni film), Blu (odabrani radovi), Rinpa Eshidan, 

Reverse Graffiti Project;• Израда скице за мурал или графит 

традиционалним материјалима или у рачунарском програму.  

Посебни садржаји: 

• Истраживање: улична култура, музика и плес; 

• Пантомима; 

• Знамените грађевине Србије; 

• Израда документарног филма.  

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• препозна естетске и идејне 

вредности уличне уметности; 

• наведе материјале штетне по 

здравље и мере заштите; 

• уради скицу за мурал или 

графит. 

15. Времеплов  

• Свакодневни живот, проналасци, открића, важни историјски 

догађаји и личности, одевање, намештај, архитектура, ликовна 

уметност, музика, позориште, плес, спорт, забава... од критско-

микенске културе до краја XX века; 

• Ликовни приказ историјског периода по избору ученика; израда 

маски, костима, шешира, перика, декорација, скица за употребне 

предмете...  

Посебни садржаји: 

• Пројекат свих одељења, тематска забава - реконструкција 

одабраног периода: израда сценографије, костима, маски, фризура, 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• наведе узроке промена у 

уметности током историје; 

• прикаже ликовним радом 

специфичност одабраног 

историјског периода. 
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Корелација са другим предметима:  Српски језик и књижевност, Музичка култура, Историја, Биологија, Физика, Хемија, Математика, Рачунарство и информатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шминке, избор музике, концерт, наступ хора, представа, плес, 

луткарско позориште...  

Укупан број часова 64  



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 1358 
 

Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Трећи   

Образовни профил: Пекар  

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

34/30    

Недељни фонд часова: 1    

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 , 1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви предмета:   
- Оспособљавање ученика за разликовање обележја стилова различитих музичких жанрова; 

-  Развијање свести о значају и улози музичке уметности кроз развој цивилизације и друштва; 

-  Оспособљавање ученика за разликовање основних одлика уметности различитих цивилизација и култура кроз сагледавање елемената музичких дела; 

- Оспособљавање ученика за уочавање разлика и сличности између наше и других традиција и култура у домену музике; 

-  Оспособљавање ученика за уочавање међусобног утицаја различитих култура прожимањем карактеристичних елемената музичких дела; 

-  Унапређивање естетских критеријума код ученика; 

- Развијање дивергентног мишљења кроз решавање проблемских и пројектних задатака; 

- Развијање навика код ученика за праћење културно-уметничких манифестација у локалној средини и путем електронских медија (концерти, телевизија, филм, 

интернет); 

- Оспособљавање ученика за самостално истраживање стручне литературе, архиве, медијатеке, интернета; 

- Оспособљавање ученика за јавно наступање (јавни часови, концерти...); 

- Оспособљавање ученика за креативну израду музичких ударачких инструмената ; 

- Упознавање ученика са значајним српским композиторима и извођачима; 

- Оспособљавање ученика за примену уметничких вештина у другим предметима и свакодневном животу; 

- Оспособљавање ученика за тимски и истраживачки рад; 

-  Подстицање уметничког развоја и усавршавања у складу са индивидуалним интересовањима и способностима. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

3.  

Класична музика 

(општа музичка 

анализа и теорија 

кроз слушање 

музике)  

10 

• Значај музике у животу и друштву: 

првобитна заједница, стари век и развој 

музике у средњем веку (духовна и 

световна музика) 

- Грегоријански корал, Византијско 

певање, Кир Стефан Србин: Ниња сили. 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

• Препознаје и разликује одлике стилова у 

музичком изражавању од првобитне заједнице 

до данас. 

• Испољава потребу за свакодневним слушањем 

музике и на основу тога формира трајно 

интересовање према музици уопште 
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• Ренесанса и барок: 

Палестрина L.: Огни белта, Вивалди А.: 4 

годишња доба, Хендл 

Г. Ф.: Месија (Алелуја), Бах Ј. С.: Токата 

и фуга д - мол, Брандебуршки концерт бр. 

3 Г - дур 

• Класицизам: 

Хајдн Ј.: Симфонија изненађења бр 94. Г 

- дур, Моцарт В. А.: Симфонија бр. 40. Г-

дур, Реквијем, Мала ноћна музика, Турски 

марш, Бетовен Л. В.: 5. и 9. симфонија, За 

Елизу, Месечева соната, 

• Романтизам 

Менделсон Ф.: Свадбени марш, Шопен 

Ф.: Валцер дес-дур, Брамс Ј.: Мађарске 

игре по избору, Сметана Б.: Влтава, 

Дворжак А.: Симфонија из новог света 

• Импресионизам 
Дебиси К.: Прелид за поподне једног 

пауна, Равел M.: Болеро 

• Музика xx века 

Шостакович: Камерна симфонија, 

Прокофјев С.: Ромео и улија, Шенберг, 

Стравински, Веберн  

вештина • Препознаје називе одслушаних композиција уз 

познавање њихових аутора као и време 

настанка. 

• Препознаје и именује елементарне музичке 

ознаке за темпо, динамику.... 

• Експресивно, аутономно доживљава карактер 

одслушане композиције 

• Поседује адекватан музички укус. 

• Самоиницијативно посећује концерте и друге 

музичке манифестације у локалној заједници. 

• Експресивно, аутономно доживљава карактер 

одслушане композиције  

2. 

 

Опера и балет 

Оперета и мјузикл  

6 

• опере: Бизе Ж.: Кармен, Верди Ђ.: 

Трубадур, Росини Ђ.: Севиљски берберин, 

Пучини: Тоска, Боеми, 

• балети Чајковски П. I.: Лабудово језеро, 

Успавана лепотица, Прокофјев С.: Ромео 

и Јулија  

• оперете Штраус Ј.: Слепи миш 

• Мјузикли: Цигани лете у небо, Коса, 

Мама Миа, Чикаго...  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• Симултано успешно изводи мелодијско-

ритмичке захтеве уз игру улога на сцени. 

• Јавно изводи самостално или групно креиране 

теме различитих музичких жанрова (нпр. 

мјузикл)  

 

3. 

Традиционална 

музика (народне 

песме, игре, 

плесови)  

6 

• Изворно певање традиционалних 

композиција са нашег и суседних 

подручја. Кола и народне игре Србије и 

суседних земаља. 

Мокрањац Ст. Ст.: Руковети, Тајчевић 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

• Препознаје естетске вредности у култури свог 

и народа других земаља уочавањем 

карактеристичних обележја музике светске 

народне баштине. 

• Сагледава и вреднује утицај народног 
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Корелација са другим предметима:  Ликовна култура, Физичко васпитање, Српски језик и књижевност, Математика, Екологија,  Географија, Верска настава , 

Грађанско васпитање 

 

M.: Охридска легенда 

• Народна музика интегрисана у забавну, 

електронску, џез и разне алтернативне 

правце. 

извођачи: Биљана Крстић, састав 

"Балканика", Слободан Тркуља, 

Василиса, Кирил Џајковски...  

3. тестове практичних 

вештина 

стваралаштва на уметничко стваралаштво. 

• Прецизно изводи ритмичко-мелодијске захтеве 

уз прецизност и лакоћу у извођењу осмишљених 

кореографија. 

• Процењује и доноси судове и одлуке у вези 

квалитета и разумевања изведеног музичког 

задатка, односно задатака који се односе на 

квалитет изведених покрета у току плеса.  

4. 

Џез и блуз музика 

Филм и филмска 

музика  

4 

• Џез и блуз: 

Луис Армстронг, Мајлс Дејвис; Били 

Холидеј; Џон Колтрејн, Чарли Паркер, 

Јован Маљоковић, Шабан Бајрамовић...  

• Филм: Моцарт 

• филмска музика: 

Е. Мориконе: музика из филмова: 

Амелија Пулен, Титаник, Ватрене улице, 

Клавир... 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• Сагледава и употребљава критеријуме који се 

односе на начине настајања мелодијско 

ритмичких образаца различитих музичких 

жанрова. 

• Самостално креира музичку активност, било да 

је учесник или гледалац, уз делимичну 

могућност процењивања квалитета сопственог 

извођења. 

• Разликује боју звука различитих инструмената, 

као и њихов визуелни изглед 

• Разликује саставе извођача (Соло глас-хор, 

Соло инструмент-камерни састав-оркестар)  

5. 

Хорско певање, 

камерни састави 

Оркестар  

5 

• избор инструмената и извођача у 

формирању оркестра 

• избор композиција према могућностима 

извођача 

• извођење вокализа 

• извођење активности за развој 

правилног дисања и импостације гласа  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• интонативно прецизно изводи мелодијске 

захтеве композиција 

• разликује и прецизно изводи различите 

ритмичке структуре композиција 

• разликује и прецизно изводи мелодијске 

структуре композиција 

• успешно јавно изводи предвиђене композиције 

(соло, камерни састави, оркестри)  

Укупан број часова        32  
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Наставни предмет: ИСТОРИЈА –ОДАБРАНЕ ТЕМЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи  

Образовни профил: Пекар  

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

30    

Недељни фонд часова: 1    

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 , 1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљ  наставе предмета:   
Циљ наставе историје је 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); унапређивање функционалних 

вештина и компетенција неопходних за живот у савременом друштву (истраживачких вештина, критичког и креативног мишљења, способности изражавања и 

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

Задаци:  

Задаци наставе историје су да ученици стекну и прошире знања о националној и општој историји (политичкој, економској, друштвеној, културној...), да разумеју 

узроке и последице историјских догађаја, појава и процеса, и улогу истакнутих личности у развоју људског друштва; да поседују свест о повезаности појава из 

прошлости са појавама из садашњости; да разумеју да национална историја представља саставни део регионалне, европске и глобалне историје; – развијају 

истраживачки дух и критички однос према прошлости самосталном анализом различитих историјских извора и литературе и проналажењем и систематизовањем 

стечених информација; да буду оспособљени за проналажење, прикупљање и коришћење информација датих у различитим симболичким модалитетима 

(историјске карте, графикони, табеле...) и њихово повезивање са претходним историјским знањем; да буду оспособљени да препознају различита тумачења истих 

историјских догађаја; да ,повезују стечена знања и вештине са садржајима сродних наставних предмета да буду оспособљени за примену стечених знања и 

практичних вештина у свакодневном животу; да унапређују вештине неопходне за индивидуални и тимски рад (комуникативност, образлагање сопствених 

ставова, аргументовани дијалог...) да развијају одговорност, систематичност, прецизност и позитивни став према учењу; да развијају свест о квалитету стеченог 

знања и потреби сталног усавршавања. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. 

Село и град 

некад и сад 

 

 

Насеља у праисторији (примери Винче и Лепенског 

Вира); Живот у античким градовима; Живот у 

средњовековним градовима и селима; Живот у 

градовима и селима у новом веку и савременом добу 

(просторно и урбано планирање, индустријске 

четврти, радничка насеља и предграђа, боемске 

четврти, појава водовода, канализације, метроа, 

проблем загађења и складиштења отпада...); Живот у 

српским градовима и селима у 19. и 20. веку (град, 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• уочи основна обележја различитих типова 

насеља од праисторије до савременог доба; 

• изведе закључак о значају настанка градова; 

• лоцира на историјској карти најзначајније 

античке, средњовековне и модерне градове у 

свету, Европи и Србији; 

• опише начин живота у граду у различитим 

историјским периодима (на примеру 

Цариграда, Венеције, Фиренце, Париза, 
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варош, варошица, дивља насеља, оријентални и 

европски утицаји, електрификација, јавни превоз, 

типови сеоских насеља, пољопривредна оруђа, 

задруга, моба...). 

Лондона, Берлина, Њујорка, Москве, Санкт 

Петербурга…); 

2. 

Култура 

одевања и 

исхране некад 

и сад 

 

• Култура одевања од антике до данас (материјали, 

начин обраде и бојење, разлике у одевању код 

припадника различитих друштвених група; појава 

вештачких материјала, стилови у одевању, модне 

куће, појава модне индустрије, свакодневна и свечана 

одећа, џинс као карактеристика одевања младих у 

читавом свету; накит, фризуре, шминка, парфеми...). 

• Одевање код Срба кроз историју (материјали и 

тканине - кудеља, конопља, чоја, крзно, кожа, лан, 

свила; разлика у одевању код Срба у Хабзбуршком и 

Османском царству, као и код припадника различитих 

друштвених група; грађанско одело и европски узори 

у облачењу српског грађанског сталежа; униформе 

државних чиновника, лекара, цариника, професора 

Лицеја и гимназија у обновљеној Србији; народна 

ношња, савремени начин одевања). 

• Култура исхране од антике до данас (сакупљање и 

припремање намирница, лов и риболов, начини 

чувања хране, пиће, реконструкција могућег 

јеловника - двор, град, село; посни и мрсни циклуси; 

национална кухиња код Срба, утицаји других кухиња; 

конзумирање кафе и дувана, употреба источњачких 

зачина, понашање за столом, прибор за јело; 

кухињски апарати; ресторани "брзе хране"). 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

. 

• уочи основна обележја културе одевања од 

антике до савременог доба; 

• идентификује основна обележја културе 

одевања код Срба кроз историју; 

• наведе и упореди разлике у начину одевања 

између села и града кроз историју; 

• наведе и упореди разлике у начину одевања 

између припадника различитих друштвених 

група кроз историју; 

• препозна и разуме утицаје различитих 

култура на начин одевања код Срба кроз 

историју; 

• препозна и разуме утицаје различитих 

култура на начин исхране код Срба кроз 

историју; 

• наведе и упореди карактеристике исхране у 

различитим историјским периодима. 

3. 

Војска, оружје 

и рат некад и 

сад 

 

 

Војска, оружје и рат кроз историју (опрема, - одећа, 

обућа, оклопи, штитови, оружје, родови војске, 

опсадне справе, мегдани, појава ватреног оружја, 

увођење стајаће војске, модерне војне стратегије и 

тактике, појава униформе и војна одликовања, највеће 

војсковође...); Војска код Срба кроз историју (војска у 

средњем веку – опрема, начин борбе, срби у 

османској и аустријској војсци, војска устаничке 

србије, војна организација у 19. и 20. веку у српској и 

југословенској држави, оснивање војних школа, 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• уочи основна обележја ратова и војне 

организације и технике од антике до 

савременог доба; 

• разуме утицај научно-технолошких 

достигнућа на промене у начину ратовања кроз 

историју; 

• уочи карактеристике развоја оружја и војне 

организације; 

• уочи основна обележја војне организације 

код Срба кроз историју; 
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српске и југословенске војне униформе и 

одликовања). 

• наведе и упореди карактеристике ратовања у 

различитим периодима; 

• разуме улогу појединца у рату (војсковођа, 

официра, регрута, цивила); 

• аргументовано дискутује о рату и његовим 

последицама на живот људи. 

4. 

Новац и банке 

кроз историју 

 

 

Нумизматика; Новац и банке у садашњости (новац 

као мера вредности, средство плаћања и оједно од 

бележја економске самосталности државе, банка као 

предузеће које манипулише новцем, појмови – 

штедња, трезор, кредит, инфлација, 

фалсификовање...); Новац и банке у прошлости; 

Новац у србији некад и сад (историјат новца од 

средњег века, динар као званична валута, настанак и 

развој народне банке Србије). 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• уочи основне карактеристике и функције 

новца од антике до савременог доба; 

• изведе закључак о улози и значају банака 

кроз историју; 

• уочи основна обележја историјата српског 

новца и банака кроз историју; 

• примени стечено знање о новцу и банкама у 

свакодневном животу. 

5. 

Верски живот 

и обичаји кроз 

историју 

 

• Веровања у старом Египту и Месопотамији 

(загробни живот, балсамовање, хороскопи, 

астрологија, обреди и ритуални предмети...). 

• Веровања старих Грка и Римљана (пророчишта, 

загробни живот, свештеници и свештенице, 

приношење жртве боговима...). 

• Религије Далеког истока. 

• Верски живот и обичаји у средњем веку (главне 

одлике хришћанства, ислама и јудаизма; обележја 

различитих верских конфесија - сличности и разлике 

у веровањима и обичајима; обележавање верских 

празника, страхови средњовековног човека). 

• Верски живот и обичаји у новом веку и савременом 

добу (верски идентитет, сличности и разлике између 

католика, протестаната, православаца, муслимана, 

Јевреја; атеизам). 

 

 

 

 

 

 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

. 

 

 

• уочи основна обележја веровања од 

праисторије до савременог доба; 

• наведе и упореди карактеристике обичаја и 

веровања у различитим периодима; 

• идентификује сличности и разлике у 

обичајима различитих верских заједница; 

• уочи утицај веровања и обичаја на културно 

стваралаштво; 

• разуме утицај и повезаност верских 

институција и верског живота кроз историју; 

• разуме утицај и повезаност верских 

институција и верског живота код Срба кроз 

историју; 

• препозна и разуме основне одлике верског 

живота и обичаја код Срба кроз историју. 

6. 

Образовање и 

васпитање 

кроз историју 

 

• Образовање и васпитање у старом веку (Египат, 

Месопотамија, стара Грчка и Рим). 

• Образовање и васпитање у средњем веку (манастири 

као центри писмености и образовања; оснивање 

школа и универзитета, утицај цркве на образовање и 

васпитање...). 

 

 

 

 

 

 

• уочи основна обележја образовања и 

васпитања од антике до савременог доба; 

• опише развој система образовања и 

васпитања кроз историју; 

• опише развој система образовања и 

васпитања код Срба кроз историју; 
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• Образовање и васпитање у новом веку и савременом 

добу (појава штампарства и ширење писмености, 

улога цркве и државе - појава световног и обавезног 

образовања, школских уџбеника; положај ученика - 

награђивање и кажњавање, одевање ученика...). 

• Образовање и васпитање код Срба (манастири као 

центри писмености и образовања; значај Хиландара, 

просветитељски рад у устаничкој Србији, оснивање 

световних школа, оснивање Лицеја, Велике школе и 

Београдског универзитета; један дан у школи, 

школска слава, одевање ученика, школовање женске 

деце; стипендирање ученика). 

 

 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• упореди карактеристике образовања и 

васпитања у различитим периодима; 

• изведе закључак о значају образовања и 

васпитања у животу људи; 

• препозна међусобну условљеност степена 

привредног развитка и квалитета образовања. 

7. 

Комуникације, 

путовања и 

туризам некад 

и сад 

 

• Комуникације, путовања и туризам кроз историју 

(утицај трговине и војних похода на развој 

комуникација; ходочашћа - света места, мисионари; 

значајни сајмови, развој поштанског, телеграфског, 

телефонског, железничког, аутомобилског и 

авионског саобраћаја; ауто и авио клубови, новине и 

новинарство, Интернет, откривање нових 

дестинација, гостионице и хотели, бање). 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• опише развој комуникација од праисторије до 

савременог доба; 

• наведе и упореди карактеристике 

комуникације у различитим периодима; 

• изведе закључак о значају комуникације у 

животу људи кроз историју; 

• разуме последице развоја модерних 

комуникација; 

• изведе закључак о утицају развоја 

комуникација на интеграцију сваке нације и 

друштва; 

• користи информације са историјске карте и 

повеже их са стеченим знањем о 

комуникацијама; 

• уочи утицај комуникација на приближавање 

држава, народа и њихових култура. 

8. 

Друштвени и 

породични 

живот кроз 

историју  

 

• Друштвени живот од антике до данас (игре, гозбе, 

плес уз музику, музички инструменти, позориште, 

маскирање, трубадури, властеоске гозбе: жонглери, 

путујући свирачи и забављачи; балови, позориште у 

доба Шекспира и Молијера, настанак опере, 

књижевне дружине и читалишта, концерти, биоскопи, 

игре на срећу, савремена популарна музика). 

• Друштвени живот код Срба кроз историју (основни 

празници и њихов значај; утицај политичких прилика 

на празнике и празновања, радни и нерадни дани; 

• идентификује основна обележја друштвеног 

живота од антике до данас; 

• идентификује основна обележја породичног 

живота од антике до данас; 

• наведе основна обележја друштвеног живота 

код Срба кроз историју; 

• наведе основна обележја породичног живота 

код Срба кроз историју; 

• упореди карактеристике друштвеног и 

породичног живота у различитим периодима; 
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различити облици друштвених активности на селу и у 

граду...). 

• Породични односи од антике до данас (положај 

мушкарца, жене и детета, свадбени обичаји, однос 

према старијима, породични празници, 

традиционални и модерни погледи на породицу; 

промене у односима међу половима...). 

• Породични односи код Срба кроз историју (положај 

мушкарца, жене и детета; свадбени обичаји, однос 

према старијима, породични празници - крсна 

слава...) 

• уочи сличности и разлике у начину 

обележавања празника кроз историју; 

• истакне одлике друштвеног и породичног 

живота данас у односу на раније епохе. 

9. 

Фотографија, 

филм, радио и 

телевизија 

кроз историју  

 

• Значај фотографије, филма, радија и телевизије (као 

техничких достигнућа, начина уметничког 

изражавања, средстава масовне комуникације, 

сазнавања и образовања, и као историјских извора). 

• Фотографија, филм, радио и телевизија кроз 

историју (развој - оптичка сочива, дагеротипија, 

мокра плоча, фото-апарат, филмска трака, покретне 

слике, биоскоп, радио таласи; прва филмска 

пројекција, филм као извор информација о 

догађајима; филм као масовна забава и индустрија; 

почетак ере звучног филма, појава анимираних 

филмова; појава колор филмова; филмски фестивали 

и награде; оснивање радио-станица, појава телевизије; 

превласт телевизије над другим медијима у другој 

половини XX века; примери злоупотребе 

фотографије, филма, радија и телевизије у XX веку). 

• Фотографија, филм, радио и телевизија у Србији 

некад и сад (делатност дворског фотографа Анастаса 

Јовановића, породични фото-албуми, прва филмска 

пројекција у Србији 1896, први српски филмови и 

биоскопи; почетак рада прве радио-станице - Радио 

Београда 1929, јавна демонстрација телевизије на 

сајму у Београду 1939, тајно праћење програма Радио 

Лондона за време окупације, оснивање Телевизије 

Београд 1958, кућни радио и ТВ апарати као 

показатељи животног стандарда). 

• уочи основна обележја развоја фотографије, 

филма, радија и телевизије кроз историју; 

• изведе закључак о значају фотографије, 

филма, радија и телевизије у животу појединца 

и читавог друштва; 

• изведе закључак о значају фотографије, 

филма, радија и телевизије као историјских 

извора; 

• опише развој фотографије, филма, радија и 

телевизије у Србији; 

• разуме последице развоја фотографије, 

филма, радија и телевизије. 
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10. 

Брига о телу и 

здрављу кроз 

историју  

 

• Брига о телу и здрављу од антике до данас (болести 

људи, хигијенски услови, епидемије, развој медицине, 

медицински инструменти, лекови и лековито биље, 

здравствене установе - манастирске болнице, 

санаторијуми, стационари, домови здравља, апотеке; 

начини здравствене заштите и превентиве, 

хуманитарне организације). 

• Брига о телу и здрављу код Срба (утицај животних 

услова и хигијенских прилика на појаву болести; 

најчешће болести и епидемије, народна медицина и 

надрилекарство, манастирске болнице; прве болнице 

и лекари, отварање болница у Србији у време кнеза 

Милоша, оснивање Медицинског факултета у 

Београду...). 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• уочи основна обележја развоја здравствене 

културе од антике до данас; 

• уочи основна обележја развоја здравствене 

културе код Срба кроз историју; 

• наведе и упореди различите методе лечења 

кроз историју; 

• разуме повезаност степена економског и 

културног развитка и здравствене културе; 

• разуме значај хуманитарних организација и 

њиховог деловања. 

11. 

Грбови и 

заставе некад 

и сад  

 

• Улога и значај грбова и застава (као симбола 

државе, нације, владара, војске, града, установе, 

предузећа, политичке организације, спортског 

друштва...; појава грбова у XII веку - породични 

грбови на штитовима као начин распознавања 

витезова на турнирима и у ратним походима; грбови 

на заставама, новцу, печатима, поштанским маркама, 

споменицима, шлемовима...; најчешћи хералдички 

симболи; појава првих застава - вексилум - застава 

римских царева, лабарум - застава Константина 

Великог; основни елементи застава). 

• Грбови и заставе у прошлости српског народа 

(порекло савременог српског грба и заставе, значење 

четири оцила, најчешћи хералдички симболи на 

грбовима српских нововековних и средњовековних 

држава и династија и властелинских породица - 

двоглави бели орао Немањића, Лазаревића, 

Карађорђевића, Обреновића и Петровића-Његоша, 

лав Бранковића и Петровића-Његоша, вук Балшића, 

љиљани Котроманића...). 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• уочи основна обележја развоја грбова и 

застава кроз историју; 

• уочи основна обележја развоја грбова и 

застава код Срба кроз историју; 

• изведе закључак о значају грбова и застава 

кроз историју; 

• наведе најчешће хералдичке симболе; 

• опише изглед и порекло савременог српског 

грба и заставе. 

12. 

Спорт некад и 

сад 

 

 

Улога и значај спорта од антике до данас (спорт као 

део бриге о здрављу и као забава; спорт и Олимпијске 

игре од 776. године п. н. е. До Пјера де Кубертена; 

аматерски и професионални спорт); Врхунски спорт 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

• уочи основна обележја спорта од антике до 

савременог доба; 

• разуме улогу и значај спорта у људском 

друштву; 
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Корелација са другим предметима: Српски језик и књижевност, Географија, Грађанско васпитање, Верска настава, Ликовна култура, Музичка култура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

као инструмент у рукама владајуће буржоарске класе; 

Спорт код Срба кроз историју (народне игре, прва 

спортска друштва, соколски покрет, Оснивање 

олимпијског комитета 1910, међународна такмичења 

и успеси, спортски клубови, савремении спорт). 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• именује и опише спортске дисциплине 

заступљене на античким Олимпијским играма; 

• наведе и упореди карактеристике спортских 

надметања у различитим периодима; 

• опише развој спортског живота код Срба. 

Укупан број часова 
         

30   
Оквирни број часова по темама: 

• Свакој од четири теме које буду изабране треба посветити четвртину часова предвиђених наставним планом. 
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Наставни предмет: ИЗАБРАНА ПОГЛАВЉА МАТЕМАТИКЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи  

Образовни профил: Пекар  

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

30    

Недељни фонд часова: 1    

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,  1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви предмета:  

• 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 објеката и њихови узајамни односи и трансформације 

• Развој способности за трансфер знања и вештина у стручно-теоретске предмете  

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

1. 
Системи једначина 

и детерминанте 
8 

• Детерминанте реда два и три 

• Особине детерминанти 

• Решавање система Крамеровим 

правилом 

• Систем квадратне и линеарне једначине 

 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. усмену проверу знања 

2. писмену провера знања 

3. тестове знања 

• израчуна детерминанту реда 2 и 3 

• примени особине детерминанти на 

израчунавање детерминанте 

• примени Крамерово правило на решавање 

система линеарних једначина 2*2 и 3*3 

• реши систем једначина састављен од једне 

квадратне и једне линеарне једначине 

• графички нађе решење квадратне и 

линеарне једначине 

 

2. 
Комбинаторика 6 

• Пермутације 

• Варијације 

• Комбинације 

• Биномни образац  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. усмену проверу знања 

2. писмену провера знања 

3. тестове знања 

• примени правило збира и правило 

производа 

• одреди број пермутација датога скупа 

• одреди број варијација датога скупа 

• одреди број комбинација датога скупа 

• наведе пермутације (варијације, 

комбинације) датога скупа од највише четири 

члана 

• одреди к-ти биномни коефицијент у развоју 
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*Корелација са другим наставним предметима/модулима: стручни предмети 

бинома на н-ти степен 

• одреди непознати члан у развоју бинома из 

датих услова-једноставнији примери 

 

3. 

Вероватноћа и 

статистика 
12 

• Случајни догађаји. Простор 

елементарних догађаја 

• Различите дефиниције вероватноће 

• Условна вероватноћа 

• Случајне променљиве. Дискретне 

случајне  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. усмену проверу знања 

2. писмену провера знања 

3. тестове знања 

• 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 Б 

• наведе пример случајне променљиве 

• примени расподелу вероватноћа познату 

под називом биномна расподела 

• 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) 

4. 
Писмени задаци са 

исправкама 
4  Израда задатака  

 

Укупан број часова           30 
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Наставни предмет: ЛОГИКА   

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи  

Образовни профил: Пекар 

Годишњи фонд часова: Теорија Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

30    

Недељни фонд часова: 1    

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, 1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви предмета:  

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

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

Задаци:оспособљавање ученика за самостално,критчко размишљање и развијање сензибилитета за етичка питања савременог друштва 

Редни 

бр. 
Назив теме Бр. часова Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

1 • Увод у логику 3 

• Појам и подела логике. 

• Логика као наука о форми мишљења 

• Основни логички принципи (идентитет, 

непротивуречност и и искључење трећег) 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење 

остварености исхода 

• препозна да и сам већ користи 

логику као и граматику 

• искаже дефиницију логике, разуме 

и опише у чему се састоји формални 

карактер логике 

2 

 

Формална логика: 

• Појам, 

• Суд 

• Закључак 

24 

• Појам 

• Обим и садржај појма 

• Односи међу појмовима 

• Однос родова и врста 

• Дефиниција 

• Суд 

• Прости и сложени судови 

• Подела судова по квантитету 

• Подела судова по квалитету 

• Комбинована подела судова 

• Односи међу судовима (логички квадрат) 

• Врсте закључивања 

• Конверзија 

• Потпуна и непотпуна индукција 

• Аналогија 

• Категорички силогизам 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење 

остварености исхода 

• 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 

• разликује делове суда и именује их 

• именује логичке везнике 
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Корелација са другим предметима / модулима :  Српски језик и књижевност,  Стручни предмети 

 

• Структура категоричког силогизма 

• Фигуре категоричког силогизма 

• Доказ 

• 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 

закључивање 

• наводи примере за закључивање по 

аналогији 

• даје примере дедуктивног 

закључивања из своје струке 

• дефинише силогизам и разликује 

појмове и судове који чине 

силогизам. 

• одређује функцију средњег појма 

3 

 
• Логичке грешке 3 

• Логичке грешке 

• Паралогизми и софизми 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење 

остварености исхода 

• разликује намерне од случајних 

логичких грешака 

Укупан број часова           30    
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Наставни предмет: ЕТИКA  

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи  

Образовни профил: Пекар 

Годишњи фонд часова: Теорија Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

30    

Недељни фонд часова: 1    

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 и 1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви предмета:   

• Стицање основних знања о етици и схватање значаја тих знања за јасно размишљање и развој личности 

• 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  

Задаци: 

- Оспособљавање ученика за самостално,критчко размишљање и развијање сензибилитета за етичка питања савременог друштва 

 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

1. 
Појам и значај етике 

3 

• Настанак и предмет етике 

• Појам норме и појам морала 

• Разлика између обичајних, правних и етичких 

норми 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

1. Опажања 

наставника - 

праћење рада на 

часу 

Питања - 

одговори 

• набраја правила (норме) из различитих 

сфера живота 

• издваја правила која слободно прихватамо и 

разликује их од оних која имају спољашње 

порекло 

• дефинише предмет етике 

2. 

 

Лични идентитет, 

слобода и 

одговорност 
15 

• Улога визуелног идентитета у формирању личног 

идентитета - међусобни утицаји 

• Појмови пола и рода 

• Утицај медија на релативизацију етичких 

вредности 

• Естетски и етички идеал 

• Тело и интервенције на телу 

• Сајбер идентитет, морал и слобода избора 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

1. Опажања 

наставника - 

праћење рада на 

часу 

• 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 
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*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Грађанско васпитање, Српски језик и књижевност, Историја, Верска настава 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Питања - 

одговори 

императива 

• супротставља медијски наметнуте животне 

идеале и етичке вредности 

3. 

 

Основне етичке 

норме и вредности 
12 

• Пријатељство 

• Верност 

• Породица 

• Љубав 

• Морално добро 

• Донација органа 

• Сурогат мајка 

• Клонирање 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

1. Опажања 

наставника - 

праћење рада на 

часу 

Питања - 

одговори 

• 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 између основних етичких 

праваца 

Укупан број часова           

30 
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Наставни предмет: ГЕОГРАФИЈА ХРАНЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други  

Образовни профил: Пекар  

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава 

34/30   

Недељни фонд часова: 1   

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 и 1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви предмета: 

• Стицање знања о процесу глобализације, њеном утицају на производњу, размену хране и начине исхране народа света 

• Стицање знања о пореклу, производњи и дистрибуцији појединих врста прехрамбених производа 

• Оспособљавање ученика да примењују географско знање у даљем образовном и професионалном развоју. 

• Оспособљавање ученика за посматрање, класификацију, систематизацију, решавање проблема и закључивање. 

• Развијање способности коришћења различитих извора информација и самосталног и тимског учествовања у истраживачким пројектима 

• Оспособљавање ученика за одговорно опхођење према себи и окружењу и за активно учествовање у заштити, обнови и унапређивању животне средине.  

Редни 

бр. 
Назив теме Бр. часова Садржаји 

Начин проверавања исхода/ циљева 

учења 

1. 1

0 

Глобализација и 

култ хране у XXI 

веку   

10 

• Глобализација и глобални процеси; глобализација светске 

привреде и њене последице 

• Међународна организација ФАО и њени домети и улога у 

савременом свету 

• Урбанизација и савремена исхрана становништва 

• Облици исхране становништва и њихово распрострањење 

• Узроци и последице недовољне исхране становништва, проблем 

глади, у појединим деловима света 

• Исхрана савременог човека 

• Заштићени прехрамбени производи у Србији и у осталим деловима 

света 

Вредновање остварености исхода вршити 

кроз: 

1. праћење остварености исхода 

2. тестове знања 

2. 

Прехрамбена 

индустрија и 

трговински токови 

хране 

10 

• Начини производње и дистрибуције хране 

• Прехрамбена индустрија: структура производње, размештај у 

Србији и у свету 

• Модерне технологије за складиштење и транспорт хране 

• Највеће прехрамбене компаније у Србији и у свету - примери 

• Берзе и трговински токови храном  

 

Вредновање остварености исхода вршити 

кроз: 

1. праћење остварености исхода 

2. тестове знања 
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Корелација са другим предметима: Биологија, Хемија, Историја 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Порекло, 

производња и 

дистрибуција 

прехрамбених 

производа 

 

• Географско порекло, производња и дистрибуција појединих 

прехрамбених производа у Србији и у свету (хлеб, месо и риба, 

млеко и млечни производи, уља, алкохолних пића, топлих напитака, 

кондиторских производа, воћа и поврћа...) 

 

 

Вредновање остварености исхода вршити 

кроз: 

1. праћење остварености исхода 

2. тестове знања 

 

Укупан број часова 34/30   
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Наставни предмет: АГРАРНА ГЕОГРАФИЈА 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Трећи   

Образовни профил: Пекар  

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

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 и 1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник)  

Циљеви предмета: 

- Стицање знања  о природним и друтшвеним одликама географске средине и о њиховом утицају на развој пољопривреде,  

- Оспособљавање ученика за посматрање, класификацију, систематизацију, решавање проблема и закључивање, 

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

- Оспосбљавање ученика да користе писане, графике 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 заштити, обноси и унапређивању животне средине 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Вредновање 

остварености 

исхода 

 

1. 

 

Увод у аграрну 

географију 

 

6 

 

• Предмет изучавања, значај, развој и место 

аграрне географије у систему наука 

• Аграрни простор и његове границе 

• Подела и типови пољопривреде у свету 

• Географски размештај пољопривредне 

производње 

• Место пољопривреде у просторној 

организацији привреде и значај агроиндустрије 

• Глобализација хране и њене последице 

• дефинише предмет 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 

пољопривреде са другим привредним 

делатностима 

• објасни значај агроиндустрије 

• објасни појам глобализације хране као 

последице међудејства географских услова и 

технолошког развоја 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

1. праћење 

остварености 

исхода 

2. тестове знања 

2. 

 

Природни услови 

за развој 

пољопривреде 

7 

• Физичкогеографске одлике географске 

средине као важан услов за развој 

пољопривредне производње 

• Заштита и унапређивање пољопривреде и 

животне средине  

• објасни утицај и значај рељефа, климе, воде, 

тла, биљних и животињских заједница за развој 

пољопривредне производње 

• препозна деградацију природне средине у 

окружењу и да предложи мере за заштиту и 

унапређивање аграрног простора 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

1. праћење 

остварености 
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• изводи активности везане за заштиту и 

унапређивање пољопривреде и животне средине 

исхода 

2. тестове знања 

3. 

 

Друштвени 

услови за развој 

пољопривреде 

7 

• Пораст светског становништва и расположиве 

количине хране 

• Повезаност структурних одлика становништва 

са производњом хране и начинима исхране 

• Миграције пољопривредног становништва и 

процес деаграризације 

• Сеоска насеља и сеоски атари као простори 

пољопривредне производње 

• Градови као аграрна тржишта 

• Научно-технолошки развој и просторна 

организација пољопривреде  

• објасни однос између броја становника на 

Земљи и расположивих количина хране 

• доведе у везу структуре становништва са 

производњом хране и начине исхране 

• објасни процес деаграризације као последицу 

миграције пољопривредног становништва 

• објасни везу између сеоских насеља као 

аграрних произвођача и градова као аграрних 

тржишта 

• наведе врсте агротехничких мера у 

пољопривреди (механизација, хемизација, 

мелиорација, аграрне револуције) 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

1. праћење 

остварености 

исхода 

2. тестове знања 

4. 

 

Географска 

својства биљне и 

сточарске 

производње 

15 

• Настанак, развој, границе и значај земљорадње 

и сточарства 

• Географско порекло и просторни размештај 

најважнијих биљних култура у Србији и у свету 

• важније врсте стоке 

• области гајења појединих врста стоке у свету и 

у нашој земљи 

• Заштита и унапређивање биљне источарске 

производње 

• опише настанак, развој и границе земљорадње 

• наведе значај и перспективе развоја 

земљорадње и сточарства 

• објасни географско порекло и просторни 

размештај производње најважнијих биљних 

култура у нашој земљи и у свету (житарице, 

поврће, воће, шећерна репа, шећерна трска, 

уљарице, кафа, какао, чај, дуван, зачини, 

наркотичне биљке, текстилне биљке, агруми, 

винова лоза...) 

• наведе важније врсте стоке које се гаје у свету 

и у нашој земљи 

• опише сточарске области у свету и у нашој 

земљи 

• предвиди мере за заштиту и унапређивање 

биљне и сточарске производње у свом окружењу 

 Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

1. праћење 

остварености 

исхода 

2. тестове знања 

 

Укупан број часова 30 

 

Корелација са другим предметима: Биологија, Хемија, Историја 
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Образовни профил: Meсар 

 I разред II разред III разред 

нед год нед год нед год 

т в пн т в пн б т в пн т в пн б т в пн т в пн б 

А    обавезни општеобразовни предмети 

Српски језик и књижевност 3   105    2   68    2   60    

Страни језик 2   70    2   68    1   30    

Физичко  васпитање 2   70    2   68    2   60    

Математика 2   70    2   68    1   30    

Историја 2   70                  

Рачунарство и информатика  2   70                 

Географија               1   30    

Екологија и заштита животне средине               1   30    

Социологија са правима грађана               1   30    

Б   обавезни стручни предмети 

Физика 2   70                  

Хемија 2   70                  

Исхрана људи 1   35                  

Операција и мерења у месарству 2 1  70 35                 

Сировине у месарству 2 2 6 70 70 210 60               

Обрада меса        3  14 102  476 90        

Здравствена безбедност хране        2 1  68 34          

Објекти и опрема у месарству        2   68           

Прерада меса               3  14 90  420 120 

Тржиште и промет меса               2   60    

Предузетништво                 2   60   

В   изборни предмети 

Грађанско васпитање /верска настава 1   35    1   34    1   30    

Изборни предмет *    0    1   30    1   30    
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Листа изборних предмета 

Рб 
 

Листа изборних предмета 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 1380 
 

A. Обавезни општеобразовни предмети: МЕСАР (Први разред) 

Наставни предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први  

Образовни профил: Месар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

105    

Недељни фонд часова: 3    

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

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012 и 1/2013 – исп, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник.) 

Циљеви предмета:  

• Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику 

• Развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевног (стандардног) језика у усменом и писаном изражавању 

• Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања, као и неговање културе дијалога 

• Оспособљавање за ефикасно комуницирање 

• Упознавање књижевне уметности 

• Унапређивање знања о сопственој култури и културама других народа 

• Развијање хуманистичког и књижевног образовања на најбољим делима српске и светске културне баштине 

• Упућивање ученика на истраживачки и критички однос према књижевности 

• Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности 

• Развијање трајног интересовања за нова сазнања  

  Задаци: 

             • овладавање знањима о српском књижевном језику, стицање вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом 

изражавању, приликом учења, образовања и интелектуалног развоја; 

             • унапређење културе језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, са 

развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура. 

•упознавањерепрезентативнихделасрпскекњижевнебаштинеиделаопштекњижевности, њиховеауторе, поетскеиестетскевредности; 

           • неговање и развијање  читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним књижевним делима 

из историје српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози; 

         • развијање литерарних афинитета да би ученици пожелели да постану читаоци рафинираног естетског укуса који ће умети да наистраживачки, стваралачки 

и активан начин читају књижевна дела свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;  

         • усвајање хуманистичких ставова, уверења и система вредности; 

        • оспособљавање за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова агресивног и 

асоцијалног понашања и за развијање самосвести и личне одговорности; 

         • подстицање на саосећање са ближњима и одговорност према другом; 
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Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

1. 

Увод у 

проучавање 

дела 

14 

• Врсте уметности, подела уметности 

• Књижевност као уметност, књижевност и друге 

уметности 

• Историја књижевности, теорија књижевности, 

књижевна критика 

• Лирика као књижевни род: народна лирска песма и 

уметничка лирска песма по избору 

• Епика као књижевни род: епска народна песма 

(предлог "Кнежева вечера"), приповетка по избору и 

роман (предлог Драгослав Михаиловић "Кад су 

цветале тикве") 

• Драма као књижевни род: драма по избору 

• Процена остварености исхода – тест 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• разликује врсте уметности и 

њихова изражајна средства 

• објасни појам и функцију 

књижевности као уметности и однос 

књижевности и других уметности 

• наведе научне дисциплине које се 

баве проучавањем књижевности 

• увиђа разлику између усмене и 

писане књижевности 

• разликује књижевне родове и врсте 

• одреди тему, мотив, сиже, фабулу, 

лик и идеју у књижевном делу 

• износи своје утиске и запажања о 

књижевном делу, тумачи његове 

битне чиниоце и вреднује га 

2. 
Књижевност 

старог века 
12 

• Сумерско-вавилонска књижевност: Еп о Гилгамешу 

(анализа одломка) 

• Митови: о Танталу, Сизифу, Нарцису; митови о 

Троји: Парисов суд, Одисеј и Пенелопа, Ахил, 

Едип… 

• Хеленска књижевност: Хомер: Илијада (одломак) 

• Софокле: Антигона (одломак) 

• Стари и Нови завет (текстови по избору) 

• Процена остварености исхода 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• објасни значај митологије за 

античку књижевност и развој 

европске културе 

• наведе имена аутора, називе 

обрађених дела и класификује их по 

културама којима припадају, 

књижевним родовима и врстама 

• објасни универзалне поруке 

књижевности старог века 

3. 
Средњовековна 

књижевност 
12 

• Почеци словенске писмености: Црноризац Храбар: 

"Слово о писменима" 

• Рад Ћирила и Методија 

• Словенска писма и развој књижевног језика 

• Најстарији споменици јужнословенске културе 

• Свети Сава: "Житије светог Симеона" (одломак) 

• Јефимија: "Похвала кнезу Лазару" 

• Деспот Стефан Лазаревић; "Слово љубве" 

• Процена остварености исхода – тест 

 

 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• 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 
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4. 
Народна 

књижевност 
12 

• Врсте народне књижевности 

• Лирска народна песма "Овчар и девојка", "Зао 

господар" (предлог) 

• Епска народна песма "Бановић Страхиња", Марко 

пије уз Рамазан вино", "Бој на Мишару" 

• Ллирско-епске песме (по избору) 

• Народне проза (бајка по избору) 

• Кратке народне прозне врсте (избор) 

• Процена остварености исхода 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• 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 мотиве, 

фабулу, сиже, композицију и поруке 

у одабраним делима 

• упореди уметничку интерпретацију 

стварности и историјске чињенице 

5. 
Хуманизам и 

ренесанса 
10 

• Поетика хуманизма и ренесансе, најзначајнији 

представници 

• Франческо Петрарка: "Канцонијер" (избор сонета) 

• Ђовани Бокачо: "Декамерон" (приповетка по 

избору) или Данте Алигијери "Пакао" (приказ дела, 

одломак) 

• Вилијам Шекспир: "Ромео и Јулија" 

• Сервантес: "Дон Кихот" (одломак) 

• Процена остварености исхода 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• 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 

6. 
Општи појмови 

о језику 
5 

• Место језика у људском друштву, битна својства 

језика, језик и комуникација 

• Књижевни језик, језичка норма и стандардизација 

• Језички систем и науке које се њиме баве 

• Књижевни језици код Срба до 19. века 

• Процена остварености исхода 

 

 

 

 

 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• 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 

7. Фонетика 10 

• Фонетика и фонологија 

• Гласови књижевног језика и њихов изговор 

• Гласовне алтернације сугласника (звучних и 

безвучних; с:ш, з:ж, н:м; к, г, х:ч, ж, ш и к, г, х:ц, з, с; 

алтернације ненепчаних са предњонепчаним 

сугласницима), самогласника (промена о у е и 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

• правилно изговара гласове и 

акценте књижевног језика 

• разликује гласовне алтернације 
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*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Историја, Грађанско васпитање, Верска настава 

 

 

 

 

 

 

 

 

умекшаност сугласника, непостојано а, промена 

сонанта л у вокал о) и упрошћавање сугласничких 

група са правописним решењима 

• Акценти књижевног језика 

• Процена остварености исхода - тест 

вештина 

8. Правопис 10 

• Главне норме писања великог и малог слова (на 

почетку реченице, наслови и натписи, властита 

имена, имена народа, географски појмови, небеска 

тела, празници, установе и организације, присвојни 

придеви на -ов и -ин, куртоазна употреба великог 

слова, вишечлана имена земаља и остала вишечлана 

имена, помоћне речи у именима, називи серијских и 

апстрактних појмова, звања, титуле…) 

• Подела речи на крају реда 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• уме да се служи правописом 

• примени знања о гласовним 

алтернацијама у складу са језичком 

нормом 

• примени употребу великог и малог 

слова у складу са језичком нормом 

• подели речи на крају реда у складу 

са језичком нормом 

9. 
Култура 

изражавања 
20 

• Језичке вежбе 

• Стилске вежбе 

• Врсте функционалних стилова - основне одлике 

• Разговорни функционални стил 

• Књижевноуметнички функционални стил 

• Попуњавање формулара, захтева, уплатница и сл. 

• Домаћи задаци 

• Школски писмени задаци 4x2+2 

 

 

 

 

 

 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• опише стања, осећања, 

расположења, изрази ставове, донесе 

закључке у усменом и писаном 

изражавању 

• разликује функционалне стилове 

• препозна и примени одлике 

разговорног и књижевноуметничког 

функционалног стила 

• попуњава формуларе, уплатнице, 

захтеве и слично у складу са 

језичком нормом 

Укупан број часова       105    
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ЦИЉ  
ИСХОДИ НА КРАЈУ ПРВОГ РАЗРЕДА 

Ученик ће бити у стању да:  
ПРЕДВИЂЕНЕ ТЕМЕ 
ОПШТЕ И СТРУЧНЕ  

КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ  

Разумевање на слух  

Оспособљавање ученика за 

разумевање усменог говора  

- Разуме реченице, питања и упутства из свакодневног говора 

(кратка упутства изговорена споро и разговетно) 

- Разуме општи садржај краћих, прилагођених текстова 

(рачунајући и стручне) после неколико слушања или уз помоћ 

визуелних ефеката (на упутствима, ознакама, етикетама) 

- Разуме бројеве (цене, рачуне, тачно време)  

ОПШТЕ ТЕМЕ  

• Свакодневни живот 

(организација времена, 

послова, слободно 

време) 

• Храна и здравље 

(навике у исхрани, 

карактеристична јела и 

пића у земљама света) 

• Познати градови и 

њихове знаменитости 

• Спортови и позната 

спортска такмичења 

• Живот и дела славних 

1. Представљање себе и других 

2. Поздрављање (састајање, 

растанак; формално, неформално, 

специфично по регионима) 

3. Идентификација и именовање 

особа, објеката, боја, бројева итд.) 

4. Давање једноставних упутстава и 

команди 

5. Изражавање молби и захвалности 

6. Изражавање извињења 

7. Изражавање потврде и негирање 

8. Изражавање допадања и 

недопадања 

9. Изражавање физичких сензација и 

потреба 

Разумевање прочитаног текста  

Оспособљавање ученика за 

разумевање прочитаних текстова  

- У непознатом тексту препознаје познате речи, изразе и 

реченице (нпр. у огласима, на плакатима) 

- Разуме општи садржај и смисао краћих текстова (саопштења, 

формулара са подацима о некој особи, основне команде на 

машинама/компјутеру, декларације о производима, упутства за 

употребу и коришћење)  

Усмена продукција  - Употребљава једноставне изразе и реченице да би представио 

свакодневне, себи блиске личности, активности, ситуације и 

Наставни предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Месар 

Годишњи фонд часова: 

 

Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

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

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012 и 1/2013 – исп, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник.) 

Циљеви предмета:  

Развијање сазнајних и интелектуалних способности и стицање позитивног однсоа према другим културама уз уважавање 

различитости и усвајање знања и умења потребних у комуникацији на страном језику у усменом и писаном облику.  

Задаци:  
Ученици треба да буду оспособљени да у школској и ваншколској свакодневици могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано и сходно 

ситуацији; продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да страни језик користе и после завршетка свог образовања, 

функционално,  у будућем послу или даљем образовању; стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да уоче контрасте и врше поређења у односу на 

сопствену стварност; упознају текстове који су погодни за праћење информација и иновација у струци.  
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Оспособљавање ученика за кратко 

монолошко излагање на страном 

језику  

догађаје  људи XX века (из света 

науке, културе) 

• Медији (штампа, 

телевизија) 

• Интересантне животне 

приче и догађаји 

• Свет компјутера - 

распрострањеност и 

примена  

СТРУЧНЕ ТЕМЕ  

• Алати, машине и 

уређаји у производњи и 

преради меса 

• Производња, обрада, 

прерада и продаја меса 

• Осигурање и контрола 

квалитета производње 

меса 

• Пословна комуникација 

и организација рада у 

сопственој месари 

• Праћење новина у 

области производње 

меса 

10. Исказивање просторних и 

временских односа 

11. Давање и тражење информација 

и обавештења 

12. Описивање и упоређивање лица 

и предмета 

13. Изрицање забране и реаговање 

на забрану 

14. Изражавање припадања и 

поседовања 

15. Скретање пажње 

16. Тражење мишљења и 

изражавање слагања и неслагања 

17. Тражење и давање дозволе 

18. Исказивање честитки 

19. Исказивање препоруке 

20. Изражавање хитности и 

обавезности 

21. Исказивање сумње и 

несигурности  

Писмена продукција  

Оспособљавање ученика за писање 

краћих текстова различитог садржаја  

- Пише кратке поруке релевантне за посао (место, термини 

састанка) 

- Пише краћи текст о себи и свом окружењу 

- Попуњава формулар где се траже лични подаци  

      

Интеракција  

Оспособљавање ученика за учешће у 

дијалогу на страном језику и 

размену краћих писаних порука  

- На једноставан начин се споразумева са саговорником који 

говори споро и разговетно 

- Поставља једноставна питања у вези са познатим темама из 

живота и струке као и да усмено или писмено одговара на иста 

(бројеви, подаци о количинама, време, датум) 

- Напише кратко лично писмо, поруку, разгледницу, честитку  
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Медијација  

Оспособљавање ученика да преводи, 

сажима и препричава садржај краћих 

усмених и писаних текстова  

- На овом нивоу није предвиђена  

Знања о језику  

Оспособљавање ученика за употребу 

језика у складу са језичким нормама  

- Препознаје и правилно користи основне фонолошке 

(интонација, прозодија, ритам) и морфосинтаксичке категорије 

(именички и глаголски наставци, основни ред речи)  

      

Медијска писменост  

Оспособљавање ученика да користе 

медије као изворе информација и 

развијају критичко мишљење у вези 

са њима  

- Користи садржаје медијске продукције намењене учењу 

страних језика (штампани медији, аудио/видео записи, компакт 

диск, интернет итд.)  

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

I. РЕЧЕНИЦА 

Обновити реченичне модел обухваћене програмом за основну школу. 

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

- Таг questions 

Индиректни говор 

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

б) молбе, захтеви, наредбе 

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

- Yes/Но питања 

- "WH" питања 

II. ИМЕНИЧКА ГРУПА 

1. Члан 

- Обновити употребу одређеног и неодређеног члана 

- Нулти члан уз градивне и апстрактне именице 

2. Именице 

- Множина именица - обновити 

- Изражавање припадања и својине - саксонски генитив 

3. Заменички облици 

а) Заменице 

- Личне заменице у функцији субјекта и објекта 

- Показне заменице 
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б) детерминатори 

- Показни детерминатори 

- Неодређени детерминатори 

- Присвојни детерминатори 

4. Придеви 

- Обновити компарацију придева 

5. Бројеви 

- Обновити просте и редне бројеве 

6. Кванитификатори 

III ГЛАГОЛСКА ГРУПА 

1. Глаголи 

- Обновити глаголске облике предвиђене програмом за основну школу 

- Модални глаголи: may цан, муст 

- Пасивне конструкције - садашње време/прошло - тхе Симпле пресент/паст (прошло време рецептивно) 

2. Прилози, извођење прилога и употреба 

3. Предлози, најчешћи предлози за оријентацију у времену и простору. 
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ЦИЉ  
ИСХОДИ НА КРАЈУ ПРВОГ РАЗРЕДА 

Ученик ће бити у стању да:  

ПРЕДВИЂЕНЕ ТЕМЕ 

ОПШТЕ И СТРУЧНЕ  

КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ  

Разумевање на слух  

Оспособљавање ученика за 

разумевање усменог говора  

- Разуме реченице, питања и упутства из свакодневног говора 

(кратка упутства изговорена споро и разговетно) 

- Разуме општи садржај краћих, прилагођених текстова 

(рачунајући и стручне) после неколико слушања или уз помоћ 

визуелних ефеката (на упутствима, ознакама, етикетама) 

- Разуме бројеве (цене, рачуне, тачно време)  

ОПШТЕ ТЕМЕ  

• Свакодневни живот 

(организација времена, 

послова, слободно 

време) 

• Храна и здравље 

(навике у исхрани, 

карактеристична јела и 

пића у земљама света) 

• Познати градови и 

њихове знаменитости 

• Спортови и позната 

спортска такмичења 

• Живот и дела славних 

1. Представљање себе и других 

2. Поздрављање (састајање, 

растанак; формално, неформално, 

специфично по регионима) 

3. Идентификација и именовање 

особа, објеката, боја, бројева итд.) 

4. Давање једноставних упутстава и 

команди 

5. Изражавање молби и захвалности 

6. Изражавање извињења 

7. Изражавање потврде и негирање 

8. Изражавање допадања и 

недопадања 

9. Изражавање физичких сензација и 

потреба 

10. Исказивање просторних и 

Разумевање прочитаног текста  

Оспособљавање ученика за 

разумевање прочитаних текстова  

- У непознатом тексту препознаје познате речи, изразе и 

реченице (нпр. у огласима, на плакатима) 

- Разуме општи садржај и смисао краћих текстова (саопштења, 

формулара са подацима о некој особи, основне команде на 

машинама/компјутеру, декларације о производима, упутства за 

употребу и коришћење)  

Усмена продукција  

Оспособљавање ученика за кратко 

- Употребљава једноставне изразе и реченице да би представио 

свакодневне, себи блиске личности, активности, ситуације и 

догађаје  

Наставни предмет: РУСКИ ЈЕЗИК 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Месар  

Годишњи фонд часова: 

 

Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

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

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012 и 1/2013 – исп, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник.) 

Циљеви предмета:  

Развијање сазнајних и интелектуалних с пособности и стицање позитивног однсоа према другим културама уз уважавање 

различитости и усвајање знања и умења потребних у комуникацији на страном језику у усменом и писаном облику.  

Задаци:  
Ученици треба да буду оспособљени да у школској и ваншколској свакодневици могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано и сходно 

ситуацији; продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да страни језик користе и после завршетка свог образовања, 

функционално,  у будућем послу или даљем образовању; стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да уоче контрасте и врше поређења у односу на 

сопствену стварност; упознају текстове који су погодни за праћење информација и иновација у струци. 
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монолошко излагање на страном 

језику  

људи XX века (из света 

науке, културе) 

• Медији (штампа, 

телевизија) 

• Интересантне животне 

приче и догађаји 

• Свет компјутера - 

распрострањеност и 

примена  

СТРУЧНЕ ТЕМЕ  

• Алати, машине и 

уређаји у производњи и 

преради меса 

• Производња, обрада, 

прерада и продаја меса 

• Осигурање и контрола 

квалитета производње 

меса 

• Пословна комуникација 

и организација рада у 

сопственој месари 

• Праћење новина у 

области производње 

меса 

временских односа 

11. Давање и тражење информација 

и обавештења 

12. Описивање и упоређивање лица 

и предмета 

13. Изрицање забране и реаговање 

на забрану 

14. Изражавање припадања и 

поседовања 

15. Скретање пажње 

16. Тражење мишљења и 

изражавање слагања и неслагања 

17. Тражење и давање дозволе 

18. Исказивање честитки 

19. Исказивање препоруке 

20. Изражавање хитности и 

обавезности 

21. Исказивање сумње и 

несигурности  

Писмена продукција  

Оспособљавање ученика за писање 

краћих текстова различитог садржаја  

- Пише кратке поруке релевантне за посао (место, термини 

састанка) 

- Пише краћи текст о себи и свом окружењу 

- Попуњава формулар где се траже лични подаци  

      

Интеракција  

Оспособљавање ученика за учешће у 

дијалогу на страном језику и 

размену краћих писаних порука  

- На једноставан начин се споразумева са саговорником који 

говори споро и разговетно 

- Поставља једноставна питања у вези са познатим темама из 

живота и струке као и да усмено или писмено одговара на иста 

(бројеви, подаци о количинама, време, датум) 

- Напише кратко лично писмо, поруку, разгледницу, честитку  
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Медијација  

Оспособљавање ученика да преводи, 

сажима и препричава садржај краћих 

усмених и писаних текстова  

- На овом нивоу није предвиђена  

Знања о језику  

Оспособљавање ученика за употребу 

језика у складу са језичким нормама  

- Препознаје и правилно користи основне фонолошке 

(интонација, прозодија, ритам) и морфосинтаксичке категорије 

(именички и глаголски наставци, основни ред речи)  

      

Медијска писменост  

Оспособљавање ученика да користе 

медије као изворе информација и 

развијају критичко мишљење у вези 

са њима  

- Користи садржаје медијске продукције намењене учењу 

страних језика (штампани медији, аудио/видео записи, компакт 

диск, интернет итд.)  

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

Реченица  

Однос реченица у сложеној реченици: независно сложене и зависно сложене реченице. Управни и неуправни говор.  

Именице  

Варијанте падежних наставака: локатив једнине на -у; о береге/на берегу, о лесе/ в лесу, о крае/на краю; номинатив множине на -а, -я, -ья, -е: города, учителя, 

деревья, граждане. 

Именице којима се означавају професије људи, њихова национална и територијална припадност. Промена именица на: -ия, -ие, -мя.  

Именице плуралиа тантум (рецептивно).  

Обнављање и систематизација основних именичких промена.  

Заменице  

Обнављање и систематизација заменица обрађених у основној школи: личне, упитне (кто, что, какой, какое, какие).  

Придеви  

Промена придева  

Поређење придева типа: страший, младаший; прост облик суперлатива: ближайший, простейший, худишй. 

Рекција придева: уочавање разлика између руског и матерњег језика (больной чем, готовый к чему, способный к чему и сл).  

Бројеви  

Принципи промена основних бројева: 1, 2, 3, 4, 5 - 20 и 30, 40, 90, 100 (остале бројеве обрадити као лексику), њихова употреба у најчешћим структурама за 

исказивање времена с предлозима: с - до, с - по, от - до, к и др. Исказивање времена по сату у разговорном и службеном стилу.  

Глаголи  

Најчешће алтернације основе у презенту и простом и будућем времену. Творбс вида помоћу префикса, суфикса и основе.  

Глаголи кретања: кретање у одређеном правцу, неодређено кретање и кретање једном у оба правца: активирање до сада не обрађених глагола кретања (идти - 

ходить, ехать - ездить, бегать - бежать, плыть - плавать, лететь - летать, нести - носить, вести - водить, везти - возить).  
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Рекција глагола: уочавање разлика између руског и матерњег језика (благодарить кого за что, пожертвовать кем - чем, напоминать о ком и сл).  

Прилози  

Прилози и прилошке одредбе за место, време, начин и количину. Поређење прилога.  

Предлози  

Најфреквентнији предлози чија се употреба разликује у односу на матерњи језик (для с генитивом, из-за с генитивом у одредби одвајања од места и узрока, из-под с 

генитивом у одредби одвајања од места, к с дативом у временској одредби, по с дативом у атрибутској, просторној и узрочној одредби и сл).  

Везници  

Најфреквентнији прости везници у независно сложеним и зависно сложеним реченицама (а, да, и, но, или, если, пока, потому, так как, перед тем как и сл).  

Реченични модели  

Субјекатско - предикатски односи  

Реченице са именским предикатом  

1) копуле: быть, стать, являться 

Его отец был врачом, а он станет инженером.  

Это утверждение является спорным. 

2) отсутство копуле  

Его брат токарь по металлу.  

Она сегодня весёлая.  

Он сильнее всех. 

Временски односи  

Реченице с одредбом  

1) изражене прилогом  

Я пришёл раншьше тебя.  

2) изражене зависним падежом  

Они вернулись к вечеру (к трём часам).  

Я сегдона работал с пяти до семи часов. 

Начински односи  

Реченице са одредбом израженом прилогом  

Он хорошо говорит по-русски.  

Он пишет более красиво, чем ты.  

Она поёт красивее всех.  

Узрочни односи  

Реченице са одредбом израженом зависним падежом.  

Он не приехал в срок по болезни.. 
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Наставни предмет: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Месар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

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

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012 и 1/2013 – исп, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник.) 

ЦИЉ ПРЕДМЕТА  

Општи циљ предмета 

Циљ физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно - образовним подручјима, 

допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени 

моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада.  

Посебни циљеви предмета:  

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

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

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

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

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

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

1. 

• Здравствена 

култура и физичка 

активност, као 

основа за 

реализовање 

постављених циљева 

и исхода; 

4 

• Вежбе обликовања (јачања, лабављење и 

растезање); 

• Вежбе из корективне гимнастике; 

• Провера стања моторичких и функционалних 

способности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се 

обавља сукцесивно у току 

читаве школске године, на 

основу методологије 

праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичком васпитању - 

стандарди за оцењивање 

физичких способности 

ученика и постигнућа у 

• 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 
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спортским играма  

 

превентивно утицати на могуће 

негативне утицаје услед рада у 

одабраној професији; 

2. 

 

• Развој моторичких 

и функционалних 

способности човека, 

као основа за 

реализовање 

постављених циљева 

и исхода; 

8 

• Вежбе снаге без и са малим теговима (до 4 кг.); 

• Трчање на 60 м и 100 м; 

• Трчање на 800 м ученице и 1000 м ученици; 

• Вежбе растезања (број понављања и издржај у 

крајњем положају), 

• Полигони спретности и окретности и спортске 

игре; 

• Аеробик; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се 

обавља сукцесивно у току 

читаве школске године, на 

основу методологије 

праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичком васпитању - 

стандарди за оцењивање 

физичких способности 

ученика и постигнућа у 

спортским играма  

 

• 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; 

3. 

• Усвајање знања, 

умења и вештина из 

спортских грана и 

дисциплина као 

основа за 

реализовање 

постављених циљева 

и исхода;  

• Атлетика;  

• Спортска 

гимнастика: (Вежбе 

на справама и тлу);  

• Спортска игра (по 

избору);  

• Физичка, односно 

спортска активност: 

у складу са 

могућностима 

школе. 

58 

• АТЛЕТИКА 

У свим атлетским дисциплинама треба радити на 

развијању основних моторичких особина за дату 

дисциплину;  

Трчања: 

Усавршавање технике трчања на кратке и средње 

стазе: 

-100 м ученици и ученице; 

-800 м ученици и ученице; 

- штафета 4 x 100 м ученици и ученице  

Вежбање технике трчања на средњим стазама 

умереним интезитетом и различитим темпом у 

трајању од 5 до 10 мин. 

Крос: јесењи и пролећни 

-800 м ученице, 

-1000 м ученици. 

Скокови: 

Скок удаљ техником увинућа 

Скок увис леђном 

Бацања: 

Бацање кугле, једна од рационалних техника 

(ученице 4 кг, ученици 5 кг). 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се 

обавља сукцесивно у току 

читаве школске године, на 

основу методологије 

праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичком васпитању - 

стандарди за оцењивање 

физичких способности 

ученика и постигнућа у 

спортским играма  

 

• 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 

• 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; 
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Спровести такмичења у одељењу, на резултат, у 

свим реализованим атлетским дисциплинама.  

• СПОРТСКА ГИМНАСТИКА: ВЕЖБЕ НА 

СПРАВАМА И ТЛУ 

Напомене: 

- Наставник формира групе на основу умења 

(вештина) ученика стечених после основне 

школе: основни, средњи и напредни ниво 

- Наставник олакшава, односно отежава програм 

на основу моторичких способности и претходно 

стечених умења ученика. 

1. Вежбе на тлу 

За ученике и ученице: 

- вага претклоном и заножењем и спојено, 

одразом једне ноге колут напред; 

- став на шакама, издржај, колут напред; 

- два повезана премета странце удесно и улево; 

- за напредни ниво премет странце са окретом за 

180° и доскоком на обе ноге ("рондат") 

2. Прескок 

За ученике коњ у ширину висине 120 цм; за 

ученице 110 цм: 

- згрчка; 

- разношка 

- за напредни ниво: склонка 

3. Кругови 

За ученике /дохватни кругови/: 

- из мирног виса вучењем вис узнето, спуст у вис 

стражњи, издржај, вучењем вис узнето, спуст у 

вис предњи. 

За ученице /дохватни кругови/: 

- уз помоћ суножним одскоком наскок у згиб, њих 

у згибу /уз помоћ/; спуст у вис стојећи 

4. Разбој 

За ученике /паралелни разбој/: 

- из њиха у упору, предњихом саскок са окретом 

за 180° (окрет према притци); 

- њих у упору, у зањиху склек, предњихом упор, 

зањих у упору, у предњиху склек 

• Жели да се бави физичким, 

односно спортским 

активностима, пошто сагледава 

(детектује) позитивне 

карактеристике физичке и 

спортске активности - њихове 

позитивне утицаје на здравље, 

дружење и добро расположење; 

• Сагледа негативне утицаје 

савременог начина живота 

(пушење, дрога, насиље, 

деликвентно понашање) и буде 

свестан да је физичким, односно 

спортским активностима могуће 

предупредити негативне утицаје; 

• Комуницира путем физичких 

односно спортских активности са 

својим друговима и ужива у 

дружењу и контактима; 

• Доводи у везу свакодневни 

живот и способност за учење и 

практичан рад са физичким, 

односно спортским активностима 

и правилном исхраном; 

• самостално бира физичку, 

односно спортску активност и 

изводи је у окружењу у коме 

живи; 

• Објасни да покрет и кретање, 

без обзира на то којој врсти 

физичке, односно спортске 

активности припада, има своју 

естетску компоненту (лепота 

извођења, лепота доживљаја); 

• Ужива у извођењу покрета и 

кретања; 

• Наводи основне олимпијске 

принципе и примењује их на 

школским спортским 
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За ученице /двовисински разбој или једна притка 

вратила/: 

- наскок у упор на н/п, премах једном ногом до 

упора јашућег, прехват у потхват упорном руком 

(до предножне) и спојено одножењем заножне 

премах и саскок са окретом за 90о (одношка), 

завршити боком према притци. 

5. Вратило 

За ученике /дохватно вратило/: 

- суножним одривом узмак; ковртљај назад у 

упору предњем; саскок замахом у заножење 

(зањихом). 

6. Греда 

За ученице /висока греда/: 

- залетом и суножним одскоком наскок у упор, 

премах одножно десном; окрет за 90 °, упором 

рукама испред тела преднос разножно; ослонцем 

ногу иза тела (напреднији ниво: замахом у 

заножење) до упора чучећег; усправ, усправ, 

ходање у успону са докорацима, вага претклоном, 

усклон, саскок пруженим телом (чеоно или бочно 

у односу на справу) 

7. Коњ са хватаљкама 

За ученике: 

- премах одножно десном напред замах улево, 

замах удесно, замах улево и спојено премах левом 

напред; премах десном назад, замах улево, замах 

удесно и спојено одножењем десне, саскок са 

окретом за 90° улево до става на тлу, леви бок 

према коњу.  

Школско такмичење (одељење, школа): актив 

наставника физичког васпитања бира справе на 

којима ће се ученици такмичити. 

За напредније ученике: састави из система 

школских спортских такмичења и учешће на 

вишим нивоима школских такмичења. 

Минимални образовни захтеви:  

За ученике: наставни садржаји из програма вежби 

на тлу, прескока, једне справе у упору и једне 

такмичењима и у слободном 

времену; 

• Препозна нетолерантно 

понашање својих другова и 

реагује на њега, шири дух 

пријатељства, буде истрајан је у 

својим активностима. 

• Се правилно односи према 

окружењу у коме вежба, рекреира 

се и бави се спортом, што 

преноси у свакодневни живот; 

• Учествује на школском 

такмичењу и у систему школских 

спортских такмичења. 
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*Корелација са другим наставним предметима:  Сваки од образовних профила има карактеристике везане за обнављање конкретних стручних послова, који 

захтевају одређене положаје тела, покрете и кретања, који могу негативно утицати на правилно држање (статус кичменог стуба и статусстопала). Како би се 

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

програмирају посебни садржаји, којима се обезбеђује превенција. Биологија, Физика, Исхрана људи, Екологија, Хемија, Ликовна култура, Музичка култура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

справе у вису; 

За ученице: наставни садржаји из програма вежби 

на тлу, прескока, греде и двовисинског разбоја.  

 

• СПОРТСКА ИГРА (по избору) 

• Понављање и учвршћивање раније обучаваних 

елемената игре; 

• Даље проширивање и продубљавање техничко-

тактичке припремљености ученика у складу са 

изборним програмом за дату игру. На основу 

претходних умења у техници и тактици наставник 

планира конкретне садржаје из спортске игре; 

• Актив наставника, према програму који сам 

доноси (из програма трећег разреда (програм по 

избору ученика) у складу са могућностима школе, 

организује наставу за коју ученици покажу 

посебно интересовање; 

• Препорука: уколико је могуће, организовати 

наставу пливања (посебно обуку за непливаче). 

Укупан број часова 70     
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Наставни предмет: МАТЕМАТИКА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Месар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

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

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012 и 1/2013 – исп, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник.) 

Циљеви:  

  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 

 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 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

1. Реални бројеви 9 

• Преглед бројева, операције са реалним 

бројевима 

• Апсолутна вредност реалног броја 

• Приближна вредност реалних бројева, правила 

заокруживања 

• Апсолутна и релативна грешка 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. усмену проверу знања 

2. писмену провера 

знања 

3. тестове знања 

• разликује основне подскупове 

скупа реалних бројева (Н, З, Q, И) 

 

• одреди НЗС и НЗД природних 

бројева 

• обавља рачунске операције у 

скупу рационалних бројева 

• израчуна вредност једноставног 
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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 

 

2. 
Пропорционалност 13 

• Размера и пропорција 

• Директна и обрнута пропорционалност 

• Прост сразмерни рачун 

• Рачун поделе 

• Рачун мешања 

• Процентни и промилни рачун 

 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. усмену проверу знања 

2. писмену провера 

знања 

3. тестове знања 

• 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, 

да је примени у решавању 

једноставних проблема и. прикаже 

графички 

• решава проблем који се односи 

на мешање две компоненте 

• одреди непознату главницу, 

проценат или процентни износ 

3. 

 

Рационални алгебарски 

изрази 
14 

• Полиноми 

• Растављање полинома на чиниоце 

• НЗД и НЗС полинома 

• Трансформације рационалних алгебарских 

израза 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. усмену проверу знања 

2. писмену провера 

знања 

3. тестове знања 

• 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. Геометрија 12 

• Геометријски појмови и везе између њих 

• Троугао 

• Значајне тачке троугла 

• Четвороугао 

• Талесова теорема 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. усмену проверу знања 

2. писмену провера 

знања 

3. тестове знања 

• 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 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 
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*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Физика, Хемија, Операције и мерења у месарству, Тржиште и промет меса, Предузетништво 

 

 

 

 

 

 

• наведе особине специјалних 

паралелограма 

• формулише Талесову теорему и 

примени је на поделу дужи на н 

једнаких делова 

5. 
Линеарне једначине и 

неједначине 
14 

• Линеарна једначина и њене примене 

• Линеарна функција и њен график 

• Линеарна неједначина 

• Систем линеарних једначина 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. усмену проверу знања 

2. писмену провера 

знања 

3. тестове знања 

• дефинише појам линеарне 

једначине 

• реши линеарну једначину 

• примени линеарну једначину на 

решавање проблема 

• решава једначине које се своде 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 

6. У току школске године предвиђена су 4 писмена задатка (по 2 у полугодишту). За реализацију писмених задатака са исправкама планирано је 8 часова 

Укупан број часова 70 
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Наставни предмет: ИСТОРИЈА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Месар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

          70    

Недељни фонд часова:             2    

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

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012 и 1/2013 – исп, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник.) 

Циљеви  предмета:  

1. Стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести; 

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

3. Развијање индивидуалног и националног идентитета; 

4. Стицање и проширивање знања, развијање вештина и формирање ставова неопходних за разумевање савременог света (у националном, регионалном, 

европском и глобалном оквиру); 

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

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

Задаци наставе историје су да ученици стекну  и  прошире  знања  о  националној  и  општој  историји  (политичкој,  економској, друштвеној,  културној...),  да  

разумеју  узроке  и  последице  историјских  догађаја,  појава  и процеса,  и  улогу  истакнутих личности  у  развоју  људског друштва; да поседују  свест о 

повезаности појава из прошлости са појавама из садашњости; да разумеју  да  национална  историја  представља  саставни  део  регионалне,  европске  и глобалне  

историје; –  развијају  истраживачки  дух  и  критички  однос  према  прошлости  самосталном  анализом различитих  историјских  извора  и  литературе  и  

проналажењем  и  систематизовањем  стечених информација; да буду  оспособљени  за  проналажење,  прикупљање  и  коришћење  информација  датих  у 

различитим  симболичким  модалитетима  (историјске  карте,  графикони,  табеле...)  и  њихово повезивање  са претходним историјским знањем; да буду 

оспособљени  да  препознају  различита тумачења истих историјских догађаја; да ,повезују  стечена знања и вештине са  садржајима  сродних  наставних 

предмета да буду  оспособљени  за  примену  стечених  знања  и  практичних  вештина  у  свакодневном животу; да унапређују  вештине  неопходне  за  

индивидуални  и  тимски  рад  (комуникативност, образлагање сопствених ставова, аргументовани дијалог...)   да развијају  одговорност, систематичност, 

прецизност  и позитивни став  према  учењу; да развијају свест о квалитету стеченог знања и потреби сталног усавршавања.  

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр.  

часов

а 

Препоручени садржаји по темама Вредновање остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

1. 
Српска држава 

и државност 
33 

• Српска државност у средњем веку. 

• Српски народ и његови суседи у средњем 

веку. 

• Положај Срба под османском, 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење остварености исхода 

• тестове знања. 

• препозна различите историјске 

садржаје (личности, догађаје, појаве и 

процесе) и доведе их у везу са 

одговарајућом временском 
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хабзбуршком и млетачком влашћу (XVI-

XVIII век). 

• Српска револуција 1804-1835. и њено место 

у контексту европских збивања. 

• Развој државних институција. 

• Развој уставности. 

• Улога модерних династија (Карађорђевићи, 

Обреновићи, Петровићи) у развоју српске 

државности. 

• Ратови Србије и Црне Горе за независност 

1876-1878. 

одредницом и историјским периодом; 

• разликује периоде у којима је 

постојала, престала да постоји и 

поново настала српска држава; 

• наведе и упореди одлике српске 

државности у средњем и новом веку; 

2. 

 

Српски народ у 

југословенској 

држави 

15 

• Југословенска идеја и конституисање 

државе. 

• Одлике политичког система у 

југословенској краљевини (политичке борбе, 

Видовдански и Октроисани устав, лични 

режим краља Александра, стварање 

Бановине Хрватске и отварање српског 

питања). 

• Априлски рат и последице пораза, геноцид 

над Србима у НДХ. 

• Отпор, устанак и грађански рат. 

• Биланс рата и допринос Југославије победи 

антифашистичке коалиције. 

• Проглашење републике и изградња новог 

државног и друштвеног уређења. 

• Сукоб Југославије и социјалистичких 

земаља - резолуција Информбироа, Голи 

оток. 

• Југославија између истока и запада. 

• Разбијање и распад Југославије - пораз 

Југославије као идеје, политичког пројекта и 

друштвеног система, велике силе и 

југословенска криза, ратови у Словенији, 

Хрватској, Босни и Херцеговини, настанак 

нових држава, сукоби на Косову и Метохији 

и НАТО интервенција 1999, Косовско 

питање, раздвајање Србије и Црне Горе. 

• Најзначајније личности (краљ Александар 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење остварености исхода 

• тестове знања. 

• образложи најважније мотиве и 

узроке стварање југословенске 

државе; 

• уочи значај настанка југословенске 

државе за српски народ; 

• идентификује одлике југословенске 

државе као монархије и као 

републике; 

• разликује особености друштвено-

политичких система који су постојали 

у југословенској држави; 

• уочи и разуме међународни положај 

југословенске државе; 

• образложи допринос југословенских 

антифашистичких покрета победи 

савезника у Другом светском рату; 

• именује најважније личности које су 

утицале на друштвено-политичка 

збивања у Југославији. 
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И Карађорђевић, Никола Пашић, Стјепан 

Радић, Љуба Давидовић, Светозар 

Прибићевић, Антон Корошец, Милан 

Стојадиновић, Влатко Мачек, кнез Павле 

Карађорђевић, краљ Петар II Карађорђевић, 

генерал Драгољуб Михаиловић, генерал 

Милан Недић, Анте Павелић, Јосип Броз 

Тито, Слободан Милошевић, Фрањо 

Туђман...). 

 

3. 

Достигнућа 

српске културе 
12 

• Средњовековна култура Срба (језик и 

писмо, верски карактер културе, 

Мирослављево јеванђеље, књижевност, 

најзначајније задужбине, правни 

споменици). 

• Последице сеоба на српску културу (утицај 

западноевропских културних кретања на 

српску културу). 

• Успон грађанске класе. 

• Свакодневни живот сеоског и градског 

становништва. 

• Културна и просветна политика - оснивање 

Велике школе, Универзитета, академије 

наука, Народног позоришта. 

• Европски културни утицаји. 

• Личности - Свети Сава, деспот Стефан 

Лазаревић, монахиња Јефимија, Доситеј 

Обрадовић, Вук Караџић, Сава Текелија, 

Петар II Петровић Његош, Паја Јовановић, 

Урош Предић, Надежда Петровић, Лаза 

Костић...). 

• Српска култура као део југословенског 

културног простора (културна сарадња и 

прожимања, наука, уметнички покрети, 

хуманитарне и спортске организације, 

популарна култура, личности - Никола 

Тесла, Михајло Пупин, Михаило Петровић 

Алас, Јован Цвијић, Милутин Миланковић, 

Бранислав Нушић, Исидора Секулић, Јован 

Дучић, Ксенија Атанасијевић, Слободан 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење остварености исхода 

• тестове знања. 

• разликује периоде у којима су 

настала најзначајнија дела српске 

културе; 

• упореди одлике српске културе 

различитих периода; 

• објасни утицаје историјских збивања 

на културна кретања; 

• опише одлике свакодневног живота 

код Срба у различитим епохама и 

областима; 

• именује најважније личности које су 

заслужне за развој српске културе. 
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*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Српски језик и књижевност, Географија, Грађанско васпитање, Верска  настава 

 

 

 

 

 

Јовановић, Сава Шумановић, Иван 

Мештровић, Иво Андрић, Милош Црњански, 

Бојан Ступица, Десанка Максимовић, 

Борислав Пекић, Добрица Ћосић, 

Александар Петровић, Александар Поповић, 

Емир Кустурица, Душан Ковачевић…). 

4. 

Српски народ и 

Србија у 

савременом 

свету 

          

10 

• Најутицајније државе и организације у 

међународним политичким и економским 

односима. 

• Улога Организације уједињених нација у 

очувању мира у свету, борби против 

сиромаштва и заштити културних 

споменика. 

• Геополитички положај Србије. 

• Чланство Србије у регионалним, европским 

и светским организацијама (Савет Европе, 

ОЕБС, ОУН…). 

• Срби ван Србије (проблем избеглица, Црна 

Гора, Република Српска, Срби у дијаспори). 

• Свет почетком XXI века - научни и 

технолошки развој, Интернет, утицај медија 

на јавно мњење, популарна култура, 

глобализација, тероризам, еколошки 

проблеми... 

 

• идентификује најважније чиниоце у 

међународним политичким и 

економским односима; 

• разуме место и улогу Србије у 

савременом свету; 

• утврди значај чланства Србије у 

међународним организацијама; 

• објасни утицај савремених 

техничких достигнућа на повезивање 

људи у свету. 

 

Укупан 

број часова              

70  
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Наставни предмет: РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Месар 

Годишњи фонд часова: Теорија Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

 70   

Недељни фонд часова:  2   

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

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012 и 1/2013 – исп, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник.) 

Циљ  наставе предмета:  

1. Упознавање са значајем информатичке компетентности и дигиталне писмености за живот у савременом друштву 

2. Упознавање ученика са основним постулатима информатике; 

3. Оспособљавање ученика за коришћење основних могућности оперативних система и система датотека 

4. Упознавање основних принципа функционисања локалних мрежа и оспособљавање за коришћење мрежних ресурса; 

5. Упознавање основних принципа функционисања интернета и оспособљавање за коришћење његових најпопуларнијих сервиса 

6. Оспособљавање ученика да користе различите изворе информација и имају критички однос према њима, да баратају информацијама, да одвајају битно од 

небитног, да процењују исправност извора и употребе их на ефикасан начин 

7. Оспособљавање ученика за тумачење и разликовање података и информација кроз табеларно, графичко, текстуално приказивање, проналажење примене, 

повезивање са претходним знањем из других предмета 

8. Оспособљавање ученика да одаберу и примене најприкладнију технологију сходно задатку, области у којој је примењују или проблему који решавају 

9. Оспособљавање за одговорну примену препорука заштите здравља, безбедности, личне и приватности других у свакодневном раду у дигиталном окружењу 

10. Развијање свести о важности етичког коришћења информација и технологије 

11. Оспособљавање за коришћење рачунара у другим предметним областима; 

12. Развијање интересовања за стицање потребних знања и развој вештина које би ученици употребили за даље образовање и напредовање 

Задаци: да ученици: 

– развију свест о неопходности коришћења рачунара у свакодневном животу и раду и значају информатике за функционисање и развој друштва; 

– примене стечена знања и вештине у стицању конкретног образовања за будуће занимање; 

– јачају способност за прецизно и концизно дефинисање проблема; упознају се са алгоритамским начином решавања проблема и основним алгоритмима; 

– стекну знања потребна за подешавање параметара оперативног система на нивоу корисничког интерфејса, коришћење могућности оперативних система и 

система датотека конкретног оперативног система; 

– овладају коришћењем програма за обраду текста и табеларних података и креирање докумената у коме су интегрисани текст, слика и табела; 

– упознају начине израде презентација и оспособе се за израду једноставнијих презентација; 

– разумеју принципе функционисања интернета, локалних мрежа и оспособе се за коришћење мрежних ресурса, интернет сервиса и система за електронско 

учење; 
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– унапреде способности за брзо, ефикасно и рационално проналажење информација коришћењем рачунара, као и њихово критичко анализирање и преношење; 

– развију прецизност, рационалност и креативност у раду са рачунаром; 

– на адекватан начин користе предности рачунара и друштвених мрежа у удруживању са другима и покретању акција чији је циљ ширење корисних 

информација или пружање помоћи и подршке онима којима је то потребно; 

– изграде правилне ставове према коришћењу рачунара, без злоупотребе и претеривања које угрожава њихово физичко и ментално здравље; 

– упознају савремена ергономска решења која олакшавају употребу рачунара и изграде спремност за праћење нових решења у области информатичке 

технологије; 

– развијају способности да стечена знања примењују за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневном животу. 

Редни 

бр. 
Назив теме Бр. часова Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. 

Основе 

рачунарске  

технике 

10 

Информација и информатика. Кодирање 

информација коришћењем бинарног бројевног 

система. Представљање разних типова 

информација (текстуалне, графичке, звучне). 

Кодирање карактера, кодне схеме. Јединице за 

мерење количине информација. Значај и 

примена рачунара. Карактеристике 

информационог друштва. Утицај рачунара на 

здравље. Структура и принцип рада рачунара. 

Врсте меморије рачунара. Процесор. Матична 

плоча. Магистрала. Улазно-излазни уређаји. 

Утицај компоненти на перформансе рачунара. 

Софтвер, појам и улога у PC. Врсте софтвера. 

Намена сваке врсте софтвера   

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестови знања 

- активност на часу 

• Објасни значење појмова податак, 

информација и информатика 

• Разликује појмове бит и бајт 

• Наведе јединице за мерење количине 

података 

• Претвара меру количине података из једне 

мерне јединице у другу 

• Објасни основне карактеристике 

информационог друштва 

• Наведе опасности и мере заштите здравља 

од претеране и неправилне употребе рачунара  

• Препозна компоненте из којих се састоји 

рачунар и објасни њихову функционалност 

• Објасни намену оперативно и спољашње 

меморије у рачунарском систему 

• Наброји врсте спољашњих меморија и 

објасни њихове карактеристике 

• Објасни сврху софтвера у рачунарском 

систему 

• Наброји врсте софтвера и објасни њихову  

2. 

Рад у 

оперативном 

систему 

6 

Подешавање радног окружења. Концепти 

организације докумената и фасцикли. Типови 

датотека. Претрага садржаја по различитим 

критеријумима. Манипулација садржајима на 

диску. Инсталација корисничког софтвера. 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестови 

практичних 

вештина 

- активност на часу 

• Објасни сврху (намену) оперативног 

система 

• Наброји оперативне системе који се данас 

користе на различитим дигиталним уређајима 

• Изврши основна подешавања радног 

окружења ОС 

• Разликује типове датотека 
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• Хијерархијски организује фасцикле и 

управља фасциклама и документима (Копира, 

премешта и брише документе и фасцикле) 

• Врши претрагу садржаја по различитим 

критеријумима 

• Разуме потребу за инсталирањем новог 

софтвера 

• Врши компресију и декомпресију фасцикли 

и докумената  

3. Примена ИКТ-а 40 

Интерфејс текст процесора. Једноставнија 

подешавања интерфејса. Правила слепог куцања. 

Операције са документима (креирање, отварање, 

премештање од једног до другог отвореног 

документа, чување, затварање). Едитовање 

текста. Премештање садржаја између више 

отворених докумената. Уметање у текст: 

специјалних симбола, датума и времена, слика, 

текстуалних ефеката. Проналажење и замена 

задатог текста. Уметање и позиционирање 

нетекстуалних објеката. Уметање табеле у текст. 

Логичко структуирање текста (наслови, 

параграфи, слике табеле). Форматирање текста 

(страница, ред, маргине, проред). Форматирање 

текста. Исправљање грешака. Нумерација 

страница. Израда стилова. Коришћење готових 

шаблона и израда сопствених шаблона. Писање 

математичких формула. Генерисање садржаја и 

индекса појмова. Штампање докумената. 

Индивидуални и сараднички рад над 

документима уз коришћење текст процесора у 

облацима. 

Подешавање радног окружења програма за 

израду мултимедијалне презентације. Рад са 

документима. Додавање и манипулација 

страницама, слајдовима или фрејмовима. 

Основна правила и смернице за израду 

презентације (количина текста и објеката, 

величина и врста слова, дизајн,...). Форматирање 

текста. Додавање објеката (слика, звука, 

 

- тестови 

практичних 

вештина 

- активност на часу 

- праћење 

индивидуалних или 

групних пројеката 

• Одабере и примењује одговарајућу 

технологију (алате и сервисе) за реализацију 

конкретног задатка 

• креира дигиталне продукте, поново их 

користи, ревидира и проналази нову намену 

• користи технологију за прикупљање, 

анализу, вредновање и представљање 

података и информација 

• припреми и изведе аутоматизовану 

аналитичку обраду података коришћењем 

табеларних и графичких приказа  
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филма,...). Избор позадине или дизајна-тема. 

Ефекти анимације (врсте, подешавање 

параметара, анимационе шеме). Прелаз између 

слајдова или фрејмова. Интерактивна 

презентација (хиперлинкови и дугмад). 

Штампање презентације. Подешавање 

презентације за јавно приказивање. Сараднички 

рад при изради презентације. Наступ презентера 

(држање тела, вербална и невербална 

комуникација, савладавање треме). 

Подешавање радног окружења програма за 

табеларна прорачунавања. Рад са документима. 

Уношење података (појединачно и аутоматско 

попуњавање). Измена типа и садржаја ћелија. 

Сортирање и филтрирање. Подешавање 

димензија, премештање, фиксирање и сакривање 

редова и колона. Додавање и манипулација 

радним листовима. Уношење формула са 

основним аритметичким операцијама. 

Референце ћелија. Функције за сабирање, средњу 

вредност, најмању, највећу, пребројавање, 

заокруживање. Логичке функције. Копирање 

формула. Форматирање ћелија. Типови 

графикона, приказивање података из табеле. 

Подешавање изгледа странице документа за 

штампање (оријентација папира, величина, 

маргине, прелом стране, уређивање заглавља и 

подножја, аутоматска нумерација страна). 

Преглед пре штампе, аутоматско штампање 

заглавља колона, штампање опсега ћелија, целог 

радног листа, целог документа, графикона, 

одређивање броја копија. 
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4. 

Рачунарске 

мреже, интернет 

и електронска 

комуникација 

14 

Сервиси Интернета: World Wide Web, FTP, 

електронска пошта, веб-форуми. Веб-читачи. 

Претраживачи.  Интернет мапе. Виртуелни 

телефон. Друштвене мреже и њихово 

коришћење. Електронска трговина, електронско 

банкарство, учење на даљину.  Право и етика на 

Интернету. Локалне мреже. Повезивање чворова 

мреже. Рачунари-сервери и рачунари-клијенти. 

Интернет провајдери и њихове мреже. 

Технологије приступа интернету. Глобална 

мрежа (Интернет). Интернет протокол. IP шема 

адресирања. Рутер и рутирање. Организација 

домена и доменских имена. Систем доменских 

имена DNS. Формирање локалне мреже. Дељење 

ресурса локалне мреже. Навигација кроз локалну 

мрежу. Повезивање локалне мреже са глобалном 

мрежом (интернетом). 

 

 

 

 

- праћење 

остварености 

исхода 

- електронски 

тестови 

- активност на часу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Приступа садржајима на интернету, 

претражује интернет и преузима жељене 

садржаје 

• Користи електронску пошту 

• Користи интернет мапе, виртуелни телефон 

и сличне веб-сервисе 

• Објасни појмове електронска трговина и 

електронско банкарство 

• Објасни како функционише учење на 

даљину 

• Освести важност поштовања правних и 

етичких норми при коришћењу интернета 

• Објасни предности умрежавања 

• Наведе могуће структуре локалне мреже и 

уређаје који се користе за умрежавање 

• Користи ресурсе локалне мреже 

• Објасни у чему је разлика између рачунара-

сервера и рачунара-клијената 

• Објасни чему служи рутер и шта је 

рутирање 

• Објасни који посао обављају интернет-

провајдери 

• Наведе начине приступа интернету 

• Објасни разлику између локалне и глобалне 

мреже 

• Објасни принципе функционисања 

интернета 

• Објасни појам и сврху интернет протоколи 

• Објасни зашто постоји систем доменских 

имена  

• процени квалитет информација са којима се 
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*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Српски језик и књижевност, Енглески језик, Математика, Стручни предмети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сусреће 

• препозна прихватљиво / неприхватљиво 

понашање у оквиру дигиталне комуникације; 

• пријави непримерене дигиталне садржаје 

или нежељене контакте и потражи помоћ 

• препозна знаке зависности од технологије и 

правовремено реагује 

• води рачуна о онлајн идентитету и 

приватности;  

Укупан број часова            70    
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Б. Обавезни стручни предмети: МЕСАР (Први разред) 

Наставни предмет: ФИЗИКА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Месар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране 

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012 ,2/2013 ,3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви предмета: 

- Стицање знања о значају и месту физике као научне дисциплине и њеним везама са математиком и осталим природним и техничким наукама; 

- Стицање знања о физичким појавама и процесима; 

- Развијање свести о примени физичких закона у техници. 

 Задаци: 

Стицање  знања о оснфизичким појавама и законима,развијање самосталности у раду,радне навике,писменост-техничка 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

Вредновање 

остварености 

исхода 

1. Кинематика 15 

• Предмет, методе и задаци физике, веза са другим 

природним наукама  

• Основне физичке величине и њихове јединице 

(SI систем) 

• Основне операције с векторима (сабирање, 

одузимање и разлагање) 

• Референтни систем, вектор положаја 

• Елементи транслаторног кретања (путања, пут, 

средња и тренутна брзина) 

• Равномерно и неравномерно праволинијско 

кретање 

• објасни значај физике као фундаменталне 

науке и корелацију са другим природним и 

техничким наукама.  

• разликује основне и изведене физичке 

величине и одговарајуће мерне јединице 

• опише и наведе пример референтног 

система 

• врши основне операције са векторима 

• дефинише и користи појмове брзине и 

убрзања 

• објасни и наведе примере различитих врста 

кретања 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 

остварености 

исхода 

• тестове знања 
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*Корелација са другим наставним предметима / модулима:   Математика, Операције и мерења у месарству 

 

 

 

 

 

 

2. 
Динамика 30 

• Инертност тела и маса 

• Њутнови закони 

• Трење и отпор средине 

• Енергија кретања (Ек) и енергија положаја(Еп) 

• Механички рад при транслацији   

• Снага и степен корисног дејства машине 

• Закон одржања импулса и енергије 

• Врсте поља (електростатичко, гравитационо, 

магнетно) 

• Њутнов закон гравитације  

• Јачина гравитационог поља, убрзање слободног 

падања, тежина и бестежинско стање 

• разликује појам масе од појма тежине тела 

• формулише и примењује Њутнове законе 

• објасни гравитацију и њен утицај на 

кретање тела. 

• опише механички рад, снагу и енергију 

• објасни значај закона одржања  

• наведе примере примене физичких закона у 

техници 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 

остварености 

исхода 

• тестове знања 

 

3. 
Електромагнетизам 25 

• Наелектрисано тело, електрична сила, јачина 

поља, потенцијал и напон 

• Електрична струја, дефиниција и јачина, струјно 

коло 

• Магнетно поље, магнетна индукција, магнетни 

флукс 

• Електрична отпорност, Омов закон 

• Топлотно дејство струје, Џул-Ленцов закон 

• Електромагнетна индукција 

• Трофазни генератори и трансформатори 

• Амперов закон (без извођења) и примена 

• Електромотори 

• Заштита од струјних удара 

• дефинише појам електрична струја и 

величине којима се описује 

• објасни значај и примену електричне струје 

• дефинише појам магнетног поља и 

величине које га описују 

• објасни значај и примену електромагнетне 

индукције 

• наведе принцип рада генератора, 

трансформатора и електромотора 

• објасни опасности од струјног удара и 

опише методе заштите 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 

остварености 

исхода 

• тестове знања 

Укупан број часова      70         



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 1413 
 

Наставни  предмет: ХЕМИЈА 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни  профил: Месар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране 

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012 ,2/2013 ,3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљ предмета:      

                  -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 

Задаци наставе хемије су: 

   -Развијање хемијског знања код ученика као подршке за изучаваење стручних предмета 

 - Развијање одговорног става код ученика према коришћењу супстанци у свакодневном животуи професионалном раду 

 - Развијање способности код ученика за решавање проблема 

  - Унапређење сарадње и тимског рада код ученика 

  - Развијање навика код ученика ради унапређења и заштите животне средине 

  - Развијање хемијске писмености код ученика и способност комуникација у хемији до нивоа практичне писмености 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по 

модулима 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Вредновање остварености 

исхода 

1. 

 

Класе 

неорганских 

једињења 

 

12 

-Оксиди 

-Базе (хидроксиди) 

-Киселине 

-Соли 

-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 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- усмену проверау знања 

- писану проверу знања 

2. 

 

Дисперзни 

системи 
17 

-Колоидни раствори 

-Прави раствори 

-Масени удео супстанце у 

раствору 

-разликује врсте дисперзних система  

-објасни својства колоидних раствора 

-израчуна потребне масе растворене супстанце и растварача за 

припрему раствора одређеног масеног удела 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- усмену проверау знања 

- писану проверу знања 
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-Количинска 

концентрација раствора 

-Јонски производ воде и 

pH-вредност 

-Хидролиза соли 

 

-израчуна потребне количине растворене супстанце и 

растварача за припрему раствора одређене количинске 

концентрације (1mol/dm3,0,1mol/dm3) 

-објасни шта представља pH –вредност 

-на основу pH -вредности разврстава растворе на киселе, базне и 

неутралне 

-објасни хидролизу соли и њен утицај на pH-вредност раствора 

 

3. 
Угљоводоници 5 

-Алкани 

-Алкени 

-Алкини 

-Арени(бензен) 

-Супституција  

-Адиција 

-Сагоревање 

угљоводоника 

-разликује алкане,алкене,алкине и арене 

-примењује номенклатуру на првих пет чланова хомологног 

низа 

-дефинише реакције супституције и препозна их на примеру 

-дефинише реакције адиције и препозна их на примеру 

-предвиди продукте сагоревања угљоводоника 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- усмену проверау знања 

- писану проверу знања 

4. 

 

Органска 

кисеонична 

једињења 

9 

-Алкохоли 

-Феноли 

-Етри 

-Алдехиди и кетони 

-Карбоксилне киселине 

-Естри 

-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 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- усмену проверау знања 

- писану проверу знања 

 

5. 
Масти и уља 5 

-Добијање 

триацилглицерола 

-Хидролиза 

триацилглицерола 

-Сапуни 

-дефинише триацилглицероле 

-објасни својства и општом формулом представи добијање 

триацилгицерола 

-објасни хидролизу триацилглицерола у киселој и базној 

средини 

-дефинише сапуне 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- усмену проверау знања 

- писану проверу знања 

 

6. 

Угљени 

хидрати 
12 

-Дефиниција и подела 

угљених хидрата 

-Глукоза 

-Фруктоза 

-Дисахариди 

-Полисахариди 

-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 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- усмену проверау знања 

- писану проверу знања 
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Корелација са другим предметима/модулима: Сировине у месарству, Исхрана људи, Операције и мерења у месарству 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 
Аминокиселине 

и протеини 
10 

-Аминокиселине 

-Протеини 

-Ензими 

-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 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

- усмену проверау знања 

- писану проверу знања 

Укупан број часова 70    
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Наставни предмет: ИСХРАНА ЉУДИ 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Месар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

35    

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране 

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012 ,2/2013 ,3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви  предмета: 

- 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. 

Задаци: 

-Развијање свести о хранљивим и енергетским вредностима појединих намирница 

-Стварање навика за редовним оброцима 

-Разумевање ученика о важности правилне и разноврсне исхране 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Вредновање 

остварености 

исхода 

1. 

 

Хранљиве 

материје 

 

8 

• Подела и врсте хранљивих материја 

и њихови извори 

• Енергетска вредност и енергетске 

потребе 

• објасни врсте хранљивих материја и њихове изворе 

• објасни улогу појединих хранљивих материја у организму  

• дефинише појам енергетске вредности 

 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 

остварености 

исхода 

• тестове знања 
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2. 

Животне 

намирнице 
12 

• Подела и врсте намирница биљног 

порекла 

• Подела и врсте намирница 

животињског порекла 

• Органска храна - појам и 

карактеристике 

 

• наведе хемијски састав и значај појединих намирница биљног и 

животињског порекла у исхрани  

• објасни разлику између појединих група намирница биљног односно 

животињског порекла 

• дефинише појам органске хране и које су њене предности у исхрани 

људи 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 

остварености 

исхода 

• тестове знања 

3. 

 

Правилна 

исхрана 
15 

 

• Принципи правилне исхране 

• Болести неправилне исхране 

• Тровање храном 

• Потребе у људској исхрани 

 

• разликује појмове хране и исхране и њихове улоге  

• објасни улогу 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 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 

остварености 

исхода 

• тестове знања 

Укупан број часова 35    

*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Хемија, Сировине у пекарству 
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Наставни предмет: ОПЕРАЦИЈЕ И МЕРЕЊА У МЕСАРСТВУ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први  

Образовни профил: Месар  

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70 35   

Недељни фонд часова: 2 1   

Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране 

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012 ,2/2013 ,3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви предмета:  
- 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 

Задаци:  
• Оспособљавање ученика да мери одређене физичке величине различитим инструментима 

• Оспособљавање ученика за мерење масе, запремине, густине, протока, нивоа и притиска и одређивање степена ситњења 

• Оспособљавање  ученика да прерачуна измерене величине 

• Оспособљавање ученика за мерење температуре, влажности, брзине сушења и припрему раствора 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

Вредновање 

остварености 

исхода 

1. 

 

 

Механичке 

операције у 

месарству 

75 

ТЕОРИЈА: 

СИ систем 

• Маса - појам и јединице 

• Запремина - појам и јединице 

• Густина - појам и јединице 

• Притисак - појам и јединице 

• Проток - појам и јединице 

• Карактеристике флуида 

• Транспорт флуида 

• Цевоводи 

• Црпке и вентилатори 

• Транспорт чврстог и тестастог материјала 

• Транспортери 

• Ситњење материјала и  

• Уређаји за ситњење 

• наведе основне и изведене јединице СИ 

система 

• користи основне и изведене јединице СИ 

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 

• ученик води 

дневник вежби 

• на крају модула 

реализовати тест 

знања за теорију 

и тест 

практичних 

вештина за 

вежбе 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 
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• Просејавање материјала 

• Уређаји за просејавање материјала 

• Мешање течности, прашкастих и тестастих материјала 

• Мешалице 

• Хетерогени системи - подела и врсте 

• Начини раздвајања хетерогених система 

• Филтрирање и уређаји за филтрацију у месној индустрији 

• Центрифугирање и центрифуге у месној индустрији 

• Сепарација и сепаратори у месној индустрији 

 

 

ВЕЖБЕ: 

 

• Превођење већих у мање јединице и обрнуто 

• Превођење системских у несистемске јединице и обрнуто 

• Мерење бруто и нето масе 

• Ваге - лабораторијске и погонске 

• Мерење запремине течности 

• Калибрисани и градуисани судови 

• Мерење притиска 

• Уређаји за мерење притиска 

• Мерење запреминског протока течности 

• Уређаји за мерење протока 

• Мерење нивоа течности 

• Ситњење материјала 

који се користе у месарству 

• објасни појам мешања материјала 

• опише начин рада мешалица које се користе у 

пекарској 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 

 

• користи основне и изведене јединице СИ 

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 

остварености 

исхода 

• тестове знања 

• тестове 

практичних 

вештина 

 

2. 

Топлотне и 

дифузионе 

операције у 

месарству 

30 

ТЕОРИЈА 

• Температура - појам и јединице 

• Топлота - појам и јединице 

• Начини преноса топлоте 

• Уређаји за пренос топлоте 

• Растварање 

• Влажност ваздуха 

• Кондиционирање ваздуха 

• Кондиционери 

• Сушење и фазе сушења 

• 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 

• ученик води 

дневник вежби 

• на крају модула 

реализовати тест 

знања за теорију 

и тест 

практичних 

вештина за 

вежбе 
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• Сушнице 

 

 

 

 

 

 

ВЕЖБЕ 

• Инструменти за мерење температуре 

• Мерење температуре 

• Превођење °C у К и обрнуто 

• Припрема раствора одређеног масеног удела 

• Мерење релативне влажности ваздуха хигрометром 

• Одређивање влажности узорка 

• Одређивање брзине сушења 

• објасни принцип рада и примену 

кондиционера у пекарској индустрији 

• објасни појам сушења и фазе сушења 

• опише начин сушења материјала 

• објасни принцип рада и примену сушница у 

месној индустрији 

 

• 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 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 

остварености 

исхода 

• тестове знања 

• тестове 

практичних 

вештина 

Укупан број часова 105    

*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Физика, Хемија ,Сировине у месарству, Математика 
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Наставни предмет: СИРОВИНЕ У МЕСАРСТВУ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Месар  

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70 70 210 60 

Недељни фонд часова: 2 2 6  

Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране 

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012 ,2/2013 ,3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви предмета: 

- Стицање знања о важећој законској регулативи и системима квалитета у месној индустрији  

- Стицање знања о особинама телесних ткива 

- 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, расама и категоријама 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 оцена животиња 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 стању 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

Вредновање 

остварености 

исхода 

1. 

 

ХТЗ, 

ХАЦЦП и 

Закон о 

безбедности 

хране у 

месарству 

66 

 

Теорија: 

• Прописи хигијенско-техничке заштите 

• ХАЦЦП принципи  

• Хигијена запослених 

• Хигијена простора и опреме 

• Дезинфекција, дезинсекција и дератизација 

• наведе Прописе о Хигијенско-

техничкој заштити при раду у 

индустрији меса 

• објасни принципе ХАЦЦП-а 

• знати постулате Закона о 

безбедности хране 

• објасни поступке дезинфекције, 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 

остварености 
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• Заштита на раду 

 

 

Вежбе: 

• Прописи хигијенско-техничке заштите у лабораторији 

• ХАЦЦП принципи  

• Правила понашања и рада у лабораторији  

• Лична хигијена 

• Хигијена простора и опреме 

• Заштита на раду 

• Противпожарна заштита  

• Лабораторијско посуђе и прибор 

• Прање и дезинфекција лабораторијског посуђа 

 

 

Практична настава и настава у блоку: 

• Санитарни преглед  

• Прописи хигијенско-техничке заштите у индустрије меса и на 

одељењима меса у малопродајним објектима 

• принципи ХАЦЦП-а 

• Хигијена простора и опреме 

• Дезинфекција, дезинсекција и дератизација 

• Заштита на раду 

• Правила понашања и рада у погонима индустрије меса и на 

оделењима меса у малопродајним објектима 

дезинсекције и дератизације • 

примени све законом прописане мере 

хигијенско-техничке заштите 

 

• примени мере заштите и 

безбедности на раду 

• правилно ради и понаша се у 

лабораторији 

• очисти, опере и дезинфикује 

лабораторијски прибор, посуђе и 

радне површине 

 

 

 

 

• 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  

 

исхода 

• тестове знања 

• тестове 

практичних 

вештина 

• дневнике 

вежби 

• дневнике 

практичног 

рада 

 

 

2. 

Грађа и 

особине 

телесних 

ткива 

животиња за 

клање 

186 

Теорија: 

• Хемијски састав меса 

• Сензорна својства меса 

• Ткива - појам и врсте 

• Карактеристике ткива 

 

Вежбе 

• Хемијски састав меса 

• Сензорна својства свих врста меса 

• Ткива - појам и врсте 

 

• 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 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 

остварености 

исхода 

• тестове знања 

• тестове 

практичних 
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• Хистолошки препарати ткива 

• Одређивање садржаја воде у месу  

• Одређивање садржаја пепела у месу  

• Одређивање садржаја беланчевина у месу 

• Одређивање садржаја масти у месу 

• Одређивање пХ меса 

• Доказивање степена искрварења меса 

• Доказивање водљикавости меса  

• Доказивање укварености меса (амонијака и водоник-сулфида) 

• Одређивање сензорних особина меса после термичке обраде 

 

 

Практична настава и настава у блоку: 

• Хемијски састав меса 

• Сензорна својства меса 

• Ткива - појам и врсте 

• Карактеристике ткива 

• Квалитет и свежина меса као сировине 

• Промене и квар меса 

• Хигијена 

• докаже уквареност меса 

• одреди сензорна својства меса после 

термичке обраде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- разликује животињска ткива 

- оцени квалитет исвежину меса на 

основу органолептичких особина 

- препозна промене и квар меса 

- створи слику о телессним ткивима 

посматрањем хистолошких препарата 

и посетомкланичним лабораторијама 

- примени високи степен хигијене у 

свим сегментима рада 

вештина 

• дневнике 

вежби 

• дневнике 

практичног 

рада 

 

 

3. 

Грађа и 

особине 

телесних 

ткива 

животиња за 

клање 

98 

Теорија: 

• Костур  

• Кости главе, трупа и екстремитет 

• Мишићи 

• Мишићи главе, трупа и екстремитета 

• Органи утробе 

• Крвни судови 

• Лимфни судови 

• Нервни систем 

• Кожа 

• Жлезде са унутрашњим лучењем 

 

Практична настава и настава у блоку: 

• Костур  

• Кости главе, трупа и екстремитет 

• Мишићи 

• Мишићи главе, трупа и екстремитета 

• 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 

 

 

• разликује анатомске делове 

животиња за клање 

• разликује делове костура и 

мускулатуре 

• разликује органе утробе 

• препозна жлезде са унутрашњим 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 

остварености 

исхода 

• тестове знања 

• тестове 

практичних 

вештина 

• дневнике 

вежби 

• дневнике 

практичног 

рада 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 1424 
 

• Органи утробе 

• Крвни судови 

• Лимфни судови 

• Нервни систем 

• Кожа 

• Жлезде са унутрашњим лучењем 

• Хигијена 

лучењем, крвне и лимфне судове 

• примени високи степен хигијене у 

свим сегментима рада 

4. 

 

Врсте, 

квалитет и 

здравствено 

стање 

животиња за 

клање 

60 

Теорија: 

• Врсте, типови, расе и категорије животиња за клање 

• Оцена квалитета животиња за клање 

• Болести животиња за клање - зоонозе 

• Инфективне зоонозе 

• Паразитарне зоонозе 

• Изглед и понашање здравих и болесних животиња  

• Начини оцена животиња за клање 

 

 

Практична настава и настава у блоку: 

• Врсте, типови, расе и категорије животиња за клање 

• Оцена квалитета животиња за клање 

• Болести животиња за клање - зоонозе 

• Изглед и понашање здравих и болесних животиња  

• Оцењивање животиња за клање 

• разликује врсте животиња за клање 

• разликује типове, расе и категорије 

животиња за клање 

• разликује зоонозе - инфективне и 

паразитарне 

• разликује по изгледу здраве и 

болесне животиње 

• објасни како се оцењују животиње 

за клање у живом стању 

 

 

• разликује врсте, типове, расе и 

категорије животиња за клање 

• разликује зоонозе - инфективне и 

паразитарне 

• разликује по изгледу здраве и 

болесне животиње 

• оцени животиње за клање у живом 

стању  

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 

остварености 

исхода 

• тестове знања 

• тестове 

практичних 

вештина 

• дневнике 

вежби 

• дневнике 

практичног 

рада 

 

Укупан број часова 410    

*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Хемија, Исхрана људи  
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В. Изборни предмет: МЕСАР (Први разред) 

Наставни предмет: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Месар  

Годишњи фонд часова: Теорија Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

35    

Недељни фонд часова: 1    

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 и 1/2013 – испр, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник.) 

Циљ предмета:  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. 

Задаци: да се код ученика развија самопоштовање , способност разумевања разлика међу људима, развој комуникацијских вештина, аргументовано излагање 

сопственог мишљења  и овладавање техникама  групног рада. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. Ја, ми и други 7 

• Изради "лични беџа", представи 

своје особине и карактеристике 

другима 

• Драматизација "У купеу" 

• Користи прилоге и радне 

материјале који се налазе у 

приручнику и осмишљени су за 

сваку радионицу 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• 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, дискриминације, 

нетолеранцију по различитим основама. 

• Препозна последице постојања нетолеранције, 

дискриминације, стереотипа, предрасуда 

2. 

 

Комуникација у 

групи 
8 

• Анализира карактеристике 

дебате и осмишљава и организује 

дебату на изабрану тему 

• Користи прилоге и радне 

материјале који се налазе у 

приручнику и осмишљени су за 

сваку радионицу 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• Искаже, образложи и брани мишљење аргументима 

• Активно слуша 

• Дебатује и дискутује на неугрожавајући начин, 

уважавајући мишљење других 

• Објасни разлику између дијалога и дебате 

• Објасни разлоге и начине настанка гласина у 

свакодневној комуникацији и објасни последице које 
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*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Српски језик и књижевност, Историја, Социологија са правима грађана 

 

 

 

 

изазивају гласине 

3. 

 

Односи у групи/ 

заједници 
20 

 

• Користи прилоге и радне 

материјале који се налазе у 

приручнику и осмишљени су за 

сваку радионицу 

• Анализира карактеристике 

понуђених начина групног 

одлучивања 

• Користи прилоге и радне 

материјале који се налазе у 

приручнику и осмишљени су за 

сваку радионицу 

• Анализира задате конфликтне 

ситуације примењујући 

препоручене начине анализе. 

• Користи прилоге и радне 

материјале који се налазе у 

приручнику и осмишљени су за 

сваку радионицу 

• Анализира ситуације насиља из 

новинских текстова и ситуације 

насиља које су се догодиле у 

њиховој средини 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• Ради у групи/тиму 

• Препозна прености групног/тимског рада 

• Учествује у доношењу групних одлука 

• Разликје могуће облике учешћа младих 

• Објасни потребу, важност партиципације младих 

• Објасни степене и облике учешћа младих у 

сакодневном животу 

• Објасни разлоге, ток и последице сукоба 

• Објасни ефекте конфликта на ток комуникације 

• Уочи факторе који одређују понашање у 

ситуацијама конфликта 

• Анализира сукоб из различитих углова, (препознаје 

потребе и страхове актера сукоба) и налази 

конструктивна решења прихватљива за обе стране у 

сукобу. 

• Образложи предности конструктивног начине 

решавања сукоба 

• Објасни значај посредовања у сукобу  

• Препозна и објасни врсте насиља 

• Детектује, анализира узроке насиља (у својој 

средини, међу вршњацима, школи) 

• Детектује, анализира могуће начине реаговања 

појединца у ситуацијама вршњачког насиља, из 

позиције жртве насиља и из позиције посматрача 

• Прихвати одговорност за сопствено понашање 

Укупан број часова 35    
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Наставни предмет: ВЕРСКА НАСТАВА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Месар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

37     

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње школе  ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 6/2003, 23/2004, 9/2005 и 11/2016) 

ЦИЉЕВИ верске наставе, као изборног предмета, у оквиру средњошколског образовања и васпитања јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство 

традиционалних цркава и верских заједница које живе и делају на нашем животном простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот и 

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. Притом упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене, историјски дате цркве или верске заједнице треба да се 

остварује у отвореном и толерантном дијалогу, уз уважавање других религијских искустава и философских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних 

искустава и достигнућа човечанства. 

ЗАДАЦИ верске наставе су 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; 

- буди потреба и 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; 

- развија и негује 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 своје властите личности и ка 

остваривању сусрета са светом, са природом и, пре и после свега, са Богом; 

- изграђује способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског стваралаштва у науци и другим 

областима; 

- изграђује свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и 

природи. 

ЦИЉ наставе православног катихизиса (веронауке) у средњем образовању и васпитању јесте да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући 

две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки (будући) живот (димензију идеалног). То значи да ученици систематски 

упознају православну веру у њеној доктинарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се излагање хришћанског виђења живота и 

постојања света обавља у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којима се настоји показати да хришћанско виђење 

(литургијско, као и подвижничко искуство Православне Цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и верско 

образовање. Све ово спроводи се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и на делатном плану, уз настојање да се доктринарне поставке спроведу 

у свим сегментима живота (однос са Богом, са светом, са другим људима и са собом). 

ЗАДАЦИ у настави православног катихизиса (веронауке) су да код ученика: 

- развије отвореност и однос према Богу као Другој и другачијој Личности у односу на нас, као и отвореност и однос према другом човеку као икони Божјој, 

личности, такође, другачијој у односу на нас, те да се између ове две релације оствари узајамно зависна веза (свест о заједници); 
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- развије способност за постављање питања о целини и најдубљем смислу постојања човека и света, људској слободи, животу у заједници, феномену смрти, 

односу са природом која нас окружује и друго, као и за одговарање на питања у светлу православне хришћанске вере и искуства Цркве; 

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

областима стваралаштва (при чему се остварује комплементарност са другим наукама); 

- помогне у одговорном обликовању заједничког живота са другим, у изналажењу равнотеже између властите личности и заједнице, у остварењу сусрета са светом 

(са људима различитих култура, религија и погледа на свет, са друштвом, са природом) и са Богом; најзад, 

- изгради уверење да је свет и све што је у њему, створен за вечност, да су сви створени да буду причасници вечног живота, те да се из те перспективе код ученика 

развије способност разумевања, преиспитивања и вредновања сопственог односа према другом човеку као непоновљивом бићу и према творевини Божјој и 

изгради спремност на покајање. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

1. 

УВОД  

1. Уводни час,  

2. Понављање кључних 

појмова и садржаја 

обрађених у основној 

школи  

2 

• Специфичности наставе Православног 

катихизиса у средњој школи  

• Међусобно упознавање ученика; 

• Рекапитулација обрађених садржаја о 

личносном Богу, човеку, Цркви, Литургији.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да сагледа садржаје којима 

ће се бавити настава Православног 

катихизиса у току 1. године 

средњошколског или гимназијског 

образовања; 

• моћи да уочи какво предзнање 

има из градива Православног 

катихизиса обрађеног у 

претходном циклусу школовања; 

• бити мотивисан да похађа часове 

православног катихизиса.  

2. 

БОГ ОТКРИВЕЊА  

3. Творевина сведочи о 

Творцу 

4. Човек - боготражитељ 

5. Откривење - позив у 

заједницу 

6. Бог Откривења - Света 

Тројица (библијска 

сведочанства) 

7. Из молитвеног 

богословља Цркве 

(систематизација теме)  

5 

• Логосност творевине (откривање Бога 

кроз законитост, лепоту и склад у 

творевини); 

• Бог улази у историју и открива се као 

Личност (икономија Божја); 

• Човек као боготражитељ; 

• Откривење - позив у заједницу.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да наведе неке од примера 

Откривења Бога у Библији; 

• моћи да разуме и тумачи значење 

израза хомо религиосус; 

• моћи да препозна изразе вере у 

Свету Тројицу у богослужбеним 

текстовима; 

• моћи да препозна изразе вере у 

Бога као Творца у богослужбеним 

текстовима; 

• моћи да разуме да се Бог из 

љубави открива човеку, позивајући 

га у заједницу; 

• бити подстакнут да непосредније 

учествује у богослужењу Цркве; 
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• моћи да промишља о личној 

одговорности у односу према Богу 

и ближњима; 

• моћи да разуме да се Божје 

Откривење дешава и данас у Цркви 

и свету; 

• моћи да просуђује и препознаје 

сведочанства вере у свом животу.  

3. 

ВЕРА, ЗНАЊЕ И 

БОГОПОЗНАЊЕ  

8. Вера и поверење 

9. Вера у Старом и Новом 

Завету 

10. Бог се познаје љубављу 

11. Вера и живот ("Вера без 

дела је мртва...") 

12. Из молитвеног 

богословља Цркве 

(систематизација теме) 

5 

• Знање о стварима и познање личности; 

• Присуство вере у научној методологији и 

научним теоријама; 

• Вера у Старом и Новом Завету 

• Познање Бога као личности методом 

љубави; 

• Вера без дела је мртва; 

• Сличност између човекопознања и 

богопознања. 

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да увиди разлику између 

знања које се односи на ствари и 

познања које се односи на 

личности; 

• моћи да препозна да је вера 

слободан избор човека и да се 

сведочи личним животом; 

• моћи да објасни да је богопознање 

у православном искуству плод 

личне, слободне заједнице човека с 

Богом; 

• моћи да објасни да се вером живи 

кроз Литургију и подвиг. 

4. 

ХРИШЋАНИН - ЧОВЕК 

ЦРКВЕ  

13. Човек и заједница 

14. Црква као литургијска 

заједница (моја парохија) 

15. Света Литургија - 

пуноћа заједнице са Богом 

16. Хришћанин - човек 

Цркве (систематизација 

теме) 

4 

• Црква као заједница која се пројављује на 

Литургији; 

• Моја парохија; 

• Хришћанин - човек Цркве; 

• Света Литургија - пуноћа заједнице са 

Богом. 

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да увиди да хришћанин 

постоји превасходно као члан 

конкретне литургијске заједнице; 

• моћи да опише живот парохијске 

заједнице; 

• моћи у основним цртама да 

објасни да се учешћем у 

литургијском сабрању ступа на пут 

богопознања; 

• моћи да продискутује о 

православном схватању Цркве; 

• моћи да схвати да хришћанство 

подстиче човека на одговоран 

живот у заједници. 

5. 
СВЕТО ПИСМО - 

КЊИГА ЦРКВЕ  5 
• Настанак и подела Светог Писма; 

• Канон и богонадахнутост Светог Писма; 

• Црква као место тумачења и доживљаја 

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• моћи да именује различите књиге 

Светог Писма; 

• моћи да наброји неке ауторе 
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Корелација с другим предметима / модулима: Српски језик и књижевност , Историја , Ликовна култура , Музичка култура , Екологија , Психологија , Социологија 

Филозофија,  Грађанско васпитање 

 

 

17. Настанак и подела 

Светог Писма 

18. Канон и 

богонадахнутост Светог 

Писма 

19. Црква као место 

тумачења и доживљаја 

Светог Писма и Светог 

Предања 

20. Свето Писмо - књига 

Цркве 

21. Утицај Светог Писма на 

културу и цивилизацију  

Светог Писма и Светог Предања; 

• Утицај Светог Писма на културу и 

цивилизацију; 

• Свето Писмо је књига Цркве.  

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

књига Светог Писма; 

• моћи да 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.  

6. 

ХРИШЋАНСКИ ЖИВОТ  

22. Црквено Предање и 

народна предања  

23. "Све ми је дозвољено, 

али ми није све на корист..."  

24. Из живота светих  

25. Знамените личности и 

хришћанство  

26. Смисао (и бесмисао) 

живота  

5 

• Питања односа народног и црквеног 

предања;  

• Животна искушења и суочавање са њима;  

• Живот није случајност него је дар;  

• Светост као мера људског достојанства.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да увиди да постоји разлика 

између народног и црквеног 

предања и да заузме став према 

њима;  

• моћи да уочи да светост живота 

није могућа без истовремене 

заједнице са Богом и људима;  

• знати да су сви људи призвани да 

буду свети;  

• моћи да уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса 1. 

разреда средње школе.  

* Укупан број часова Остали број часова предвиђен је за друге типове часа. 
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А. Обавезни општеобразовни предмети: МЕСАР (Други разред) 

Наставни предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други  

Образовни профил: Месар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

68    

Недељни фонд часова: 2    

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

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012 и 1/2013 – исп, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник.) 

Циљеви предмета:  

• Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику 

• Развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевног (стандардног) језика у усменом и писаном изражавању 

• Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања, као и неговање културе дијалога 

• Оспособљавање за ефикасно комуницирање 

• Упознавање књижевне уметности 

• Унапређивање знања о сопственој култури и културама других народа 

• Развијање хуманистичког и књижевног образовања на најбољим делима српске и светске културне баштине 

• Упућивање ученика на истраживачки и критички однос према књижевности 

• Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности 

• Развијање трајног интересовања за нова сазнања  

  Задаци :  

• овладавање знањима о српском књижевном језику, стицање вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом 

изражавању, приликом учења, образовања и интелектуалног развоја; 

 • унапређење културе језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, са 

развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура. 

•упознавањерепрезентативнихделасрпскекњижевнебаштинеиделаопштекњижевности, њиховеауторе, поетскеиестетскевредности; 

 • неговање и развијање  читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним књижевним делима из 

историје српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози; 

 • развијање литерарних афинитета да би ученици пожелели да постану читаоци рафинираног естетског укуса који ће умети да наистраживачки, стваралачки и 

активан начин читају књижевна дела свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;  

 • усвајање хуманистичких ставова, уверења и система вредности; 

 • оспособљавање за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова агресивног и 

асоцијалног понашања и за развијање самосвести и личне одговорности; 
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 • подстицање на саосећање са ближњима и одговорност према другом; 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

1. 
Барок, класицизам, 

просветитељство 
10 

• Барок и класицизам; поетика, главни 

представници у нашој и европској 

књижевности 

• Молијер: "Тврдица" 

• Просветитељство у Европи и код нас 

• Књижевно - просветитељски рад Доситеја 

Обрадовића 

• Доситеј Обрадовић: "Живот и прикљученија" 

(одломци) 

• Јован Стерија Поповић: "Тврдица" (одломци) 

• Процена остварености исхода 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

• наведе особености барока, 

класицизма и просветитељства и 

њихове представнике у књижевности 

• препозна на обрађеним делима 

одлике просветитељства 

• објасни значај Доситејевог рада за 

српску културу и књижевност 

• направи паралелу у обради истих 

мотива у европској и српској 

књижевности 

2. Романтизам 15 

• Романтизам у Европи и код нас (појам, 

особености, значај, представници) 

• Пушкин: "Цигани" (одломак) 

• Хајне: "Лорелај" или Ш. Петефи: "Слобода 

света" 

• Вук Караџић - рад на реформи језика и 

правописа, рад на сакупљању народних 

умотворина, лексикографски рад 

• Значај 1847. године 

• Петар Петровић Његош: Хуманистичко-

филозофске мисли "Горског вијенца" (тумачење 

гномских израза по избору) 

• Бранко Радичевић: "Кад млидија` умрети" 

• Ђура Јакшић: "На Липару" 

• Јован Јовановић Змај: "Ђулићи" и "Ђулићи 

увеоци" (избор) 

• Лаза Костић: "Санта Мариа делла Салуте" 

• Процена остварености исхода 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

• 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 

3. Реализам 15 

• Реализам у Европи и код нас (појам, 

особености, значај, представници) 

• Балзак: "Чича Горио" (одломци по избору) 

• Гогољ: "Ревизор" (одломак) 

• Милован Глишић: "Глава шећера" 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

• наведе представнике правца и 

њихова дела 

• дефинише одлике реализма и 

препозна их на обрађеним књижевним 

делима 
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*Корелација са другим наставним предметима /модулима: Грађанско васпитање, Верска настава 

 

 

 

• Лаза Лазаревић: "Ветар" 

• Радоје Домановић: "Данга" 

• Симо Матавуљ: "Поварета" 

• Бранислав Нушић: "Госпођа министарка" 

• Војислав Илић: "Сиво, суморно небо" 

• Процена остварености исхода 

• тумачи уметнички свет и стваралачке 

поступке у структури обрађених дела 

4. 
Морфологија са 

творбом речи 
10 

• Морфологија у ужем смислу 

• Врсте речи 

• Именске речи и њихове граматичке категорије 

• Глаголи. Граматичке категорије глагола 

• Прилози, предлози, везници, речце, узвици 

• Основни појмови о извођењу речи 

• Основни појмови о творби сложеница и 

полусложеница. 

• Процена остварености исхода 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

• одреди врсту речи и граматичке 

категорије 

• употреби у усменом и писаном 

изражавању облике речи у складу са 

језичком нормом 

• препозна просте, изведене и сложене 

речи 

• препозна основне принципе творбе 

речи 

5. Правопис 6 

• Спојено и одвојено писање речи (писање 

бројева и изведеница од њих, писање заменица 

и заменичких прилога, спојеви предлога и 

других речци, глаголи и речце, писање 

негације) 

• Основна правила спојеног, полусложеничког 

и одвојеног писања 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

• примени правила одвојеног и 

састављеног писања речи у складу са 

језичком нормом 

6. 
Култура 

изражавања 
12 

• Лексичке вежбе 

• Стилске вежбе 

• Домаћи задаци 

• Школски писмени задаци 2x2+2 

• Писање вести, извештаја, интервјуа и других 

облика новинарског изражавања 

• Милутин Миланковић: "Кроз васиону и 

векове" 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

• изражава размишљања и критички 

став према проблемима и појавама 

које намећу књижевни текстови али су 

и део свакодневног живота 

• примени одлике новинарског стила 

Укупан број часова  68    
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СЛУШАЊЕ  

Оспособљавање ученика за разумевање 

усменог говора  

• разуме краће исказе који садрже фреквентне речи и структуре 

(информације о личностима, послу, породици, куповини, школи, 

ближем окружењу) 

• разуме најбитније информације у кратким и једноставним 

обавештењима (преко разгласа, на улици, на шалтеру) и правилно 

их користи  

• Свакодневни живот (комуникација међу 

младима, генерацијски конфликти и начини 

превазилажења, међувршњачка подршка) 

• Образовање 

• (образовање у земљама чији се језик учи, 

школовање које припрема за студије или свет рада, 

образовање за све) 

• Познати региони у земљама чији се језик учи, 

њихова обележја 

• Културни живот (манифестације које млади радо 

посећују у земљи и земљама чији се језик учи, 

међународни пројекти и учешће на њима) 

• Заштита човекове околине (акције на нивоу 

града, школе, волонтерски рад) 

Наставни предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Месар  

Годишњи фонд часова: 

 

Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

68    

Недељни фонд часова: 2    

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

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012 и 1/2013 – исп, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник.) 

Циљ  предмета: Развијање сазнајних и интелектуалних способности и стицање позитивног односа према другим културама уз уважавање различитости и 

усвајање знања и  умења потребних у комуникацији на страном језику у усменом и писменом облику. 

Задаци: ученици треба да буду оспособљени да у школској и ваншколској свакодневици могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано и сходно 

ситуацији; продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да страни језик користе и после завршетка свог образовања, 

функционално,  у будућем послу или даљем образовању; стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да уоче контрасте и врше поређења у односу на 

сопствену стварност; упознају текстове који су погодни за праћење информација и иновација у струци.  

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 
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• Медији (штампа, телевизија, електронски медији) 

• Интересантне животне приче и догађаји 

• Свет компјутера (млади и друштвене мреже) 

СТРУЧНЕ ТЕМЕ     Као у првом разреду  

ЧИТАЊЕ  

Оспособљавање ученика за разумевање 

прочитаних текстова  

• чита и разуме различите врсте кратких и прилагођених текстова 

(једноставнија лична / пословна писма, позивнице, термини, 

проспекти, упутства, огласи) препознајући основна значења и 

релевантне детаље 

• открива значење непознатих речи на основу контекста и /или 

помоћу речника 

• уочи предвидљиве информације (кад, где, ко, колико) у 

свакодневним текстовима (рекламе, огласи, јеловници, проспекти) 

као и једноставнијим стручним текстовима (формулари, шеме, 

извештаји)  

I. РЕЧЕНИЦА  

- Систематизација свих типова упитних реченица 

- Директна и индиректна питања 

- Индиректни говор: рецептивно и продуктивно 

а) изјаве и питања - без промене глаголског 

времена (глагол главне реченице у једном од 

садашњих времена) 

б) молбе, захтеви, наредбе 

- Индиректни говор: само рецептивно 

а) изјаве са променом глаголских времена 

- Одређене релативне клаузе 

- Сложене реченице: временске клаузе, узрочне 

клаузе, допусне клаузе  

II. ИМЕНИЧКА ГРУПА  

1. Члан 

- Разлике између одређеног и неодређеног члана у 

ширем контексту 

2. Именице 

- Бројиве и небројиве именице 

3. Заменички облици 

а) Заменице 

- Личне заменице у функцији субјекта и објекта 

- Показне заменице 

- Односне заменице 

б) детерминатори 

- Показни детерминатори 

- Неодређени детерминатори 

- Присвојни детерминатори  

ГОВОР  • описује ситуације, прича о догађајима и аргументује ставове 

користећи једноставне изразе и реченице 

4. Придеви 

- Обновити компарацију придева 
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Оспособљавање ученика за кратко 

монолошко излагање и за учешће у 

дијалогу на страном језику  

• води једноставне разговоре (телефонира), даје информације и 

упутства, уговара термине реагује учтиво на питања, захтеве, 

позиве, извињења саговорника  

- tоо/not…еnоugh/not  аs… (аs)/…than 

5. Бројеви 

- Обновити просте и редне бројеве 

6. Кванитификатори  

III ГЛАГОЛСКА ГРУПА 1. Глаголи 

- Обновити разлику у употреби Present Simple, 

Present Continutous ; Past Simple, Past Continuous 

- Обновити све употребе Present Perfect 

- Used  tо 

- Начини изражавања будућности, планова у 

будућности (going to, will) 

- Модални глаголи: should,must, will, may, might 

- Пасивне конструкције - садашње и прошло време 

– the Present Simple,Past Simple (продуктивно и 

рецептивно), 

- Present perfect possive (рецептивно) 

3. Предлози и најчешћи прилози за оријентацију у 

времену и простору. 

4. Први кондиционал (рецептивно и продуктивно) 

други кондиционал (рецептивно  

ИНТЕРАКЦИЈА  

Оспособљавање ученика за учешће у 

дијалогу на страном језику и размену 

краћих писаних порука  

• комуницира у свакодневним ситуацијама и размењује 

информације, блиске његовим интересовањима (писмено и 

усмено)  

МЕДИЈАЦИЈА  

Оспособљавање ученика да преводи, 

сажима и препричава садржај краћих 

усмених и писаних текстова  

• преводи усмено или писмено кратке поруке у складу са 

потребама комуникације  

 

Медијска Писменост  

Оспособљавање ученика да користе медије 

као изворе информација и развијају 

критичко мишљење у вези са њима  

• аргументује свој став о медијском тексту  
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СЛУШАЊЕ  

Оспособљавање ученика за разумевање 

усменог говора  

• разуме краће исказе који садрже фреквентне речи и структуре 

(информације о личностима, послу, породици, куповини, школи, 

ближем окружењу) 

• разуме најбитније информације у кратким и једноставним 

обавештењима (преко разгласа, на улици, на шалтеру) и правилно 

их користи  

• Свакодневни живот (комуникација међу младима, 

генерацијски конфликти и начини превазилажења, 

међувршњачка подршка) 

• Образовање 

• (образовање у земљама чији се језик учи, 

школовање које припрема за студије или свет рада, 

образовање за све) 

• Познати региони у земљама чији се језик учи, 

њихова обележја 

• Културни живот (манифестације које млади радо 

посећују у земљи и земљама чији се језик учи, 

међународни пројекти и учешће на њима) 

• Заштита човекове околине (акције на нивоу града, 

школе, волонтерски рад) 

Наставни предмет: РУСКИ  ЈЕЗИК 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Месар  

Годишњи фонд часова: 

 

Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

68    

Недељни фонд часова: 2    

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

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012 и 1/2013 – исп, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник.) 

Циљ  предмета: Развијање сазнајних и интелектуалних способности и стицање позитивног односа према другим културама уз уважавање различитости и 

усвајање знања и  умења потребних у комуникацији на страном језику у усменом и писменом облику. 

Задаци: ученици треба да буду оспособљени да у школској и ваншколској свакодневици могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано и сходно 

ситуацији; продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да страни језик користе и после завршетка свог образовања, 

функционално,  у будућем послу или даљем образовању; стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да уоче контрасте и врше поређења у односу на 

сопствену стварност; упознају текстове који су погодни за праћење информација и иновација у струци.  

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 
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• Медији (штампа, телевизија, електронски медији) 

• Интересантне животне приче и догађаји 

• Свет компјутера (млади и друштвене мреже)  

СТРУЧНЕ ТЕМЕ  

Као у првом разреду  

ЧИТАЊЕ  

Оспособљавање ученика за разумевање 

прочитаних текстова  

• чита и разуме различите врсте кратких и прилагођених текстова 

(једноставнија лична / пословна писма, позивнице, термини, 

проспекти, упутства, огласи) препознајући основна значења и 

релевантне детаље 

• открива значење непознатих речи на основу контекста и /или 

помоћу речника 

• уочи предвидљиве информације (кад, где, ко, колико) у 

свакодневним текстовима (рекламе, огласи, јеловници, проспекти) 

као и једноставнијим стручним текстовима (формулари, шеме, 

извештаји)  

Реченица 

Реченице са глаголским прилозима. Употреба нет и 

не у реченици.  

Именице 

Синоними, антоними, хомоними. Међујезички 

хомоними.  

Заменице 

Неодређене заменице кто-то, кто-нибудь, 

некоторый, несколько (обрађивати као лексику) 

Одричне заменице никто, ничто, никакой 

Опште заменице сам, самый, любой, каждый 

Придеви 

Дужи и краћи облик придева. Употреба кратког 

облика.  

Бројеви 

Редни бројеви  

ГОВОР  

Оспособљавање ученика за кратко 

монолошко излагање и за учешће у 

дијалогу на страном језику  

• описује ситуације, прича о догађајима и аргументује ставове 

користећи једноставне изразе и реченице 

• води једноставне разговоре (телефонира), даје информације и 

упутства, уговара термине реагује учтиво на питања, захтеве, 

позиве, извињења саговорника  

ИНТЕРАКЦИЈА  

Оспособљавање ученика за учешће у 

дијалогу на страном језику и размену 

краћих писаних порука  

• комуницира у свакодневним ситуацијама и размењује 

информације, блиске његовим интересовањима (писмено и усмено)  
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Глаголи 

Императив 

Прошло време глагола од инфинитива на сугласник 

Глаголи кретања са префиксима в-, вы-, у-, при-, 

Глаголски прилози - препознавање  

Предлози 

Најфреквентнији предлози чија се употреба 

разликује у односу на матерњи језик (у, около, 

вокруг, в, на) 

СИНТАКСА  

Реченице са кратким придевским обликом у 

предикату (Он болен гриппом, Я способен к 

математике) 

Реченице са објектом у инфинитиву (Я уговорил 

товарища молчать) 

Реченице са одредбом израженом зависним 

падежом (Я тебя буду ждать у памятника, Они 

собираются по вечерам) 

Реченице са глаголским прилогом (Кончив работу, 

он поехал домой, Возвращаясь домой, я встретил 

товарища)  
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МЕДИЈАЦИЈА  

Оспособљавање ученика да преводи, 

сажима и препричава садржај краћих 

усмених и писаних текстова  

• преводи усмено или писмено кратке поруке у складу са потребама 

комуникације  

 

Медијска Писменост  

Оспособљавање ученика да користе медије 

као изворе информација и развијају 

критичко мишљење у вези са њима  

• аргументује свој став о медијском тексту  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 1441 
 

Наставни предмет: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовнип рофил: Месар  

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

68    

Недељнифондчасова: 2    

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

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012 и 1/2013 – исп, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник.) 

ЦИЉ ПРЕДМЕТА  

Општи циљ предмета:  

Циљ физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно - образовним подручјима, 

допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени 

моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада.  

Посебни циљеви предмета:  

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

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

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

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

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

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме 

ученик ће бити у стању 

да: 

1. 

• Здравствена 

култура и физичка 

активност, као 

основа за 

реализовање 

постављених циљева 

и исхода; 

 

• Вежбе обликовања (јачања, лабављење и растезање); 

• Вежбе из корективне гимнастике; 

• Провера стања моторичких и функционалних 

способности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се 

обавља сукцесивно у току 

читаве школске године, на 

основу методологије 

праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичком васпитању - 

стандарди за оцењивање 

физичких способности 

• 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 
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ученика и постигнућа у 

спортским играма 

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; 

2. 

 

• Развој моторичких 

и функционалних 

способности човека, 

као основа за 

реализовање 

постављених циљева 

и исхода; 

 

• Вежбе снаге без и са малим теговима (до 4 кг.); 

• Трчање на 60 м и 100 м; 

• Трчање на 800 м ученице и 1000 м ученици; 

• Вежбе растезања (број понављања и издржај у крајњем 

положају), 

• Полигони спретности и окретности и спортске игре; 

• Аеробик; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се 

обавља сукцесивно у току 

читаве школске године, на 

основу методологије 

праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичком васпитању - 

стандарди за оцењивање 

физичких способности 

ученика и постигнућа у 

спортским играма 

• 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; 

3. 

 

• Усвајање знања, 

умења и вештина из 

спортских грана и 

дисциплина као 

основа за 

реализовање 

постављених циљева 

и исхода;  

• Атлетика;  

• Спортска 

гимнастика: (Вежбе 

 

АТЛЕТИКА 

У свим атлетским дисциплинама треба радити на развијању 

основних моторичких особина за дату дисциплину;  

Трчања:  

Усавршавање технике трчања на кратке и средње стазе: 

-100 м ученици и ученице; 

-800 м ученици и ученице 

- штафета 4 x 100 м ученици и ученице  

Вежбање технике трчања на средњим стазама умереним 

интезитетом и различитим темпом у трајању од 5 до 10 мин. 

Крос: јесењи и пролећни 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се 

обавља сукцесивно у току 

читаве школске године, на 

основу методологије 

праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичком васпитању - 

стандарди за оцењивање 

физичких способности 

ученика и постигнућа у 

• Кратко описати 

основне 

карактеристике и 

правила спортске гране 

атлетике, гимнастике и 

спортске гране - 

дисциплина које се уче; 

• Демонстрирати - 

вежбе и технике 

атлетских дисциплина 

и вежби на справама и 
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на справама и тлу);  

• Спортска игра (по 

избору);  

• Физичка, односно 

спортска активност: 

у складу са 

могућностима 

школе. 

-800 м ученице, 

-1000 м ученици. 

Скокови: 

Скок удаљ корачном техником. 

Скок увис леђном техника. 

Бацања: 

Бацање кугле, једна од рационалних техника (ученице 4 кг, 

ученици 5 кг). 

Спровести такмичења у одељењу, на резултат, у свим 

реализованим атлетским дисциплинама.  

• СПОРТСКА ГИМНАСТИКА: ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И 

ТЛУ 

Напомена: 

- Наставник олакшава, односно отежава програм на основу 

моторичких способности и претходно стечених умења 

ученика. 

1. Вежбе на тлу 

За ученике и ученице: 

- из упора за рукама, зибом, провлак згрчено напред до 

упора пред рукама (опружено); 

- колут напред и спојено усправом до ваге претклоном и 

заножењем, издржај 

- премет странце упором у "бољу" страну и спојено, премет 

странце у "слабију" страну 

- за напредни ниво премет напред упором 

2.Прескок 

За ученике коњ у ширину висине 120 цм; за ученице 110 

цм: 

- згрчка; 

- разношка 

- за напредни ниво: склонка и прескоци са заножењем 

3.Кругови 

За ученике /доскочни кругови/: 

- њих, зањихом саскок, уз помоћ. 

4. Разбој 

За ученике /паралелни разбој/: 

- из упора седећег разножно пред рукама, прехватом напред 

и дизањем склоњено став на раменима, спуст назад у упор 

седећи разножно, прехват рукама иза бутина, сножити и 

спортским играма тлу које се уче 

(поседовати вештину) 

• Детаљније описати 

правила спортске гране 

за коју показује 

посебан интерес, за 

коју школа има услове; 

• Објаснити због којих 

је карактеристика 

физичког васпитања 

важно да активно 

учествује у процесу 

наставе и да 

самостално спроводи 

одређен програм 

физичке и спортске 

активности; 

• Ученик ће желети да 

се бави физичким, 

односно спортским 

активностима пошто ће 

сагледати (детектовати) 

позитивне 

карактеристике 

физичке и спортске 

активности и њихове 

позитивне утицаје на 

здравље, дружење и 

добро расположење; 

• Сагледати негативне 

утицаје савременог 

начина живота 

(пушење, дрога, 

насиље, деликвентно 

понашање) и свестан је 

да физичким, односно 

спортским 

активностима могуће је 

предупредити 
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зањихом саскок. 

За ученице /двовисински разбој, једна притка, вратило/: 

- вис на в/п лицем према н/п: клим, премах згрчено једном 

ногом до виса лежећег на н/п, прехват (може разноручно) 

на н/п до упора јашућег; премах одножно предножном 

(уназад) до упора предњег; замахом уназад (зањихом) 

саскок пруженим телом; 

- једна притка: наскок у предњи, премах одножно једном 

ногом до упора јашућег; премах одножно заножном до 

упора стражњег; саскок саседом (замахом ногама унапред). 

5. Вратило 

За ученике /доскочно вратило/ 

- из мирног виса узмак до упора, замахом ногама уназад 

(зањихом) саскок увито 

6. Греда 

За ученице /висока греда/: 

- залетом и суножним одскоком наскок у упор чучећи; 

окрет за 90° усправ у успон, окрет за 180 °, лагано трчање 

на прстима, скок са променом ногу, кораци у успону до 

краја греде; саскок згрчено (бочно у односу на греду). 

7. Коњ са хватаљкама 

За ученике: 

- из упора пред рукама, коло заножно левом, коло заножно 

десном. 

Школско такмичење (одељење, школа): актив наставника 

физичког васпитања бира справе на којима ће се ученици 

такмичити. 

За напредније ученике: састави из система школских 

спортских такмичења и учешће на вишим нивоима 

школских такмичења.  

Минимални образовни захтеви: 

За ученике: наставни садржаји из програма вежби на тлу, 

прескока, једне справе у упору и једне справе у вису; 

За ученице: наставни садржаји из програма вежби на тлу, 

прескока, греде и двовисинског разбоја.  

• СПОРТСКА ИГРА (по избору) 

Да ли треба рећи да се игра разликује од оне у првом 

разреду? 

- Понављање и учвршћивање раније обучаваних елемената 

негативне утицаје 

• Путем физичких 

односно спортских 

активности 

комуницирати са 

својим друговима и 

уживати у дружењу и 

контактима; 

• Довести у везу 

свакодневни живот и 

способност за учење и 

практичан рад са 

физичким, односно 

спортским 

активностима и 

правилном исхраном; 

• Објаснити да покрет и 

кретање, без обзира на 

то којој врсти физичке, 

односно спортске 

активности припадају, 

имају своју естетску 

компоненту (лепота 

извођења, лепота 

доживљаја); 

• Ученик ужива у 

извођењу покрета и 

кретања; 

• Ученик наводи 

основне олимпијске 

принципе и примењује 

их на школским 

спортским 

такмичењима и у 

слободном времену; 

• Препознаје 

нетолерантно 

понашање својих 

другова и реагује на 
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*Корелација са другим наставним предметима: Сваки од образовних профила има карактеристике везане за обнављање конкретних стручних послова, који 

захтевају одређене положаје тела, покрете и кретања, који могу негативно утицати на правилно држање (статус кичменог стуба и статусстопала). Како би се 

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

програмирају посебни садржаји, којима се обезбеђује превенција. 

Биологија,Физика,Екологија, Исхрана људи, Хемија,Ликовна култура,Музичка култура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

игре. 

- Даље проширивање и продубљавање техничко-тактичке 

припремљености ученика у складу са изборним програмом 

за дату игру. На основу претходних умења у техници и 

тактици наставник планира конкретне садржаје из спортске 

игре. 

• Актив наставника, према програму који сам доноси (из 

програма трећег разреда (програм по избору ученика) у 

складу са могућностима школе, организује наставу за коју 

ученици покажу посебно интересовање 

њега, шири дух 

пријатељства, истрајан 

је у својим 

активностима. 

• Има правилан однос 

према окружењу у 

којем вежба, рекреира 

се и бави се спортом. 

• Тестирање и провера савладаности стандарда из основне школе (6 часова)• Теоријских часова (2 у првом и 2 у другом полугодишту).• Атлетика (12 часова) 

• Гимнастика: вежбе на справама и тлу (12 часова).• Спортска игра: по избору школе (12 часова)• Физичка активност, односно спортска активност: у складу са 

могућностима школе а по избору ученика (10 часова)..• Пливање (10 часова)..• Провера знања и вештина (4 часа). 

Укупан број часова 68    
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Наставни предмет: МАТЕМАТИКА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Месар  

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

68    

Недељни фонд часова: 2    

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

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012 и 1/2013 – исп, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник.) 

Циљеви:  

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 

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 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. 
Тригонометрија 

правоуглог троугла 
7 

• Дефиниције тригонометријских 

функција у правоуглом троуглу 

• Вредности тригонометријских функција 

за углове од 0о, 30о, 45о, 60о, 90о 

• Основне тригонометријске 

идентичности 

• Решавање правоуглог троугла 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1.усмену проверу знања 

2.писмену провера знања 

3. тестове знања 

• 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 
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функција карактеристичних углова (од 30о, 

45о, 60о) 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 

2. 
Степеновање и 

кореновање 
14 

• Појам степена. Операције са степенима 

• Степен са целим изложиоцем 

• Појам корена. Операције са коренима 

• Степен са рационалним изложиоцем 

• Рационалисање имениоца разломка 

• Појам комплексног броја и операције са 

њима 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1.усмену проверу знања 

2.писмену провера знања 

3. тестове знања 

• 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 

• сабира, одузима, множи и дели два 

комплексна броја 

3. 
Функција и график 

функције 
6 

• Појам функције. 

• Функције са коначним доменом 

• Графичко представљање функције 

• Читање графика функције (одређивање 

знака, интервала монотоности, 

максимума, минимума)- без формалне 

дефиниције тих појмова 

• Различити графички облици 

представљања функција са коначним 

доменом (табела, график, дијаграм, круг) 

• Одређивање максимума, минимума и 

средње вредности зависне величине 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1.усмену проверу знања 

2.писмену провера знања 

3. тестове знања 

• 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; 

4. 

Квадратна 

једначина и 

квадратна функција 

16 

• Квадратна једначина 

• Образац за решавање квадратне 

једначине 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

• реши непотпуну квадратну једначину у скупу 

Р 

• наведе пример квадратне једначине која нема 
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*Корелација са другим наставним предметима: Физика, Хемија, Операције и мерења у месарству, Тржиште и промет меса, Предузетништво 

 

• Природа решења квадратне једначине 

• Растављање квадратног тринома на 

линеарне чиниоце 

• Квадратна функција и њен график 

1.усмену проверу знања 

2.писмену провера знања 

3. тестове знања 

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) 

5. Геометријска тела 11 

• Обим и површина фигура (квадрат, 

правоугаоник, правилан шестоугао, круг) 

у равни 

• Појам призме, врсте. Површина и 

запремина призме 

• Површина и запремина коцке и квадра 

• Површина и запремина правилне 

шестоугаона призме 

• Појам ваљка. Површина и запремина 

ваљка 

• Појам лопте. Површина и запремина 

лопте 

• Једноставни равни пресеци тела 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1.усмену проверу знања 

2.писмену провера знања 

3. тестове знања 

• 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 

шестоугаона призме и ваљка 

• израчуна површину и запремину лопте 

• одреди површину једноставних равних 

пресека тела 

6. Низови 6 

• Појам низа 

• Аритметички низ 

• Збир првих н чланова аритметичког 

низа 

• Геометријски низ 

• Збир првих н чланова геометријског 

низа 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1.усмену проверу знања 

2.писмену провера знања 

3. тестове знања 

• препозна низ и да га настави (једноставнији 

примери) 

• препозна аритметички низ, објасни шта су н 

и д и израчуна тражени члан низа 

• израчуна збир првих н чланова аритметичког 

низа 

• препозна геометријски низ, објасни шта су н 

и q и израчуна тражени члан низа 

• израчуна збир првих н чланова геометријског 

низа 

7. 
Писмени задаци са 

исправкама 
8 Писмени задаци  

Исправак писменог задатка 
Индивидуални рад 

 

Укупан број часова        68 
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Б. Обавезни стручни предмети: МЕСАР (Други разред) 

Наставни предмет: ОБРАДА МЕСА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други  

Образовни профил: Месар  

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

102  476 90 

Недељни фонд часова: 3  14  

Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране 

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви предмета: 

- 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 

 

Редни  

број 
Модул 

Бр.  

часова 
Садржаји Исходи 

Начин 

проверавања 

исхода/ циљева 

учења 

1. 

 

Откуп и 

транспорт 

животиња за 

клање 

23 

Теорија 
• Начини откупа животиња за клање 

• Начини транспорта животиња за клање - превозна средства 

• Припрема животиња за транспорт 

• Утовар животиња за клање 

• Транспорт животиња за клање 

• Истовар животиња за клање 

• Губици током транспорта 

• Закон о добробити животиња 

 

• 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 

 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 

остварености 

исхода 

• тестове знања 

• тестове 
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Практична настава и настава у блоку 
• Откуп животиња за клање 

• Начини транспорта животиња за клање - превозна средства 

• Припрема животиња за транспорт 

• Утовар животиња за клање 

• Транспорт животиња за клање 

• Истовар животиња за клање 

• Губици током транспорта 

• Закон о добробити животиња 

 

• објасни важност примене знати 

важност примене Закона о добробити 

жи• 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 вотиња 

практичних 

вештина 

 

 

2. 

Кланице - 

пријем и 

припрема 

животиња за 

клање 

57 

Теорија 
• Врсте и типови кланица 

• Пријем животиња и сточни депо 

• Поступак са животињама пре клања  

• Припрема животиња за клање 

 

 

Практична настава и настава у блоку 
• Врсте и типови кланица 

• Пријем животиња и сточни депо 

• Поступак са животињама пре клања  

• Припрема животиња за клање 

• 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 

 

• 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 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 

остварености 

исхода 

• тестове знања 

• тестове 

практичних 

вештина 

 

 

 

3. 

Операције на 

линији клања 
177 

Теорија 
• Операције на линији клања говеда  

• Операције на линији клања свиња 

• Операције на линији клања оваца 

• Операције на линији клања пернате живине 

• Обрада органа и делова трупа 

• објасни поступке на линији клања 

животиња  

• објасни поступке обраде органа и 

делове трупа 

 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 

остварености 
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Практична настава и настава у блоку 
• Операције на линији клања говеда  

• Операције на линији клања свиња 

• Операције на линији клања оваца 

• Операције на линији клања пернате живине 

• Обрада органа и делова трупа 

 

 

 

 

 

• 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 

 

исхода 

• тестове знања 

• тестове 

практичних 

вештина 

 

4. 

 

Оцена 

квалитета и 

основне 

карактеристике 

меса 

57 

Теорија 
• Појам и карактеристике меса 

• Органолептичке особине меса 

• Сензорни показатељи квалитета меса 

• Биохемијске промене у месу после клања 

 

 

 

Практична настава и настава у блоку 
• Органолептичке особине меса 

• Сензорни показатељи квалитета меса 

• Биохемијске промене у месу после клања 

• Оцена квалитета меса 

  

• наведе основне карактеристике меса 

• дефинише органолептичке особине 

меса 

 

 

 

 

 

 

• разликује и дефинише биохемијске 

промене у месу пре и после клања 

• 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 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 

остварености 

исхода 

• тестове знања 

• тестове 

практичних 

вештина 

 

 

5. 
Хлађење и 

смрзавање меса 
57 

Теорија 
• Примена ниских температура 

• Подела и начини хлађење меса  

• објасни примену ниских 

температура у конзервисању меса 

• објасни конзервисање меса 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 
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• Подела и начини смрзавања меса  

• Промене у месу током хлађења  

• Промене у месу током смрзавања 

 

Практична настава и настава у блоку 
• Хлађење меса 

• Смрзавање меса 

• Промене у месу током хлађења и смрзавања 

хлађењем  

• објасни конзервисање меса 

смрзавањем 

 

 

• конзервише месо методом хлађења и 

смрзавања 

• препозна неповољне промене у месу 

током хлађења и смрзавања 

 

кроз: 

• праћење 

остварености 

исхода 

• тестове знања 

• тестове 

практичних 

вештина 

 

6. 

Расецање 

трупова на 

основне 

великопродајне 

делове, 

категоризација 

и искоштавање 

177 

Теорија 
• Расецање свињског трупа (цепана свињска полутка, француска 

обрада...) 

• Расецање говеђег трупа (компензиране четврти, предњи и 

задњи черек..) 

• Расецање пилећег трупа - конфекционирање и искоштавање 

делова 

 

 

 

Практична настава и настава у блоку 
• Расецање свињског трупа (цепана свињска полутка, француска 

обрада...) 

• Одвајање основних делова свињске полутке и искоштавање 

• Расецање говеђег трупа (компензиране четврти, предњи и 

задњи черек..) 

• Одвајање основних делова говеђих полутки и искоштавање 

• Макроконфекионирање и паковање делова у лодне 

• Расецање пилећег трупа - конфекционирање и искоштавање 

делова 

• објасни расецање трупова свиња и 

говеда на основне великопродајне 

делове 

• разврста исечене делове трупова 

свиња и говеда 

• категорише добијене делове и 

изврши њихово искоштавање 

(конфекционирање) 

• навреде начине расецања - 

конфекционирања меса пернате 

живине 

 

• 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 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 

остварености 

исхода 

• тестове знања 

• тестове 

практичних 

вештина 

 

7. 

Производња 

производа од 

меса 

(ћевапчићи, 

63 

Теорија 
• Начини уситњавања и обликовања уситњеног меса 

• Рецептуре за припрему ћевапчића, пљескавица, хамбургера, 

кобасица за печење 

• наведе начине уситњавања и 

обликовања уситњеног меса 

• наведе рецептуре за припрему 

ћевапчића, пљескавица, хамбургера, 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 
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пљескавице, 

хамбургери, 

роловано, 

пуњено, 

маринирано 

месо,...) 

• Начини и технике прављења специјално обрађеног меса  

• Полуприпремљена јела од свежег меса - роловано, пуњено, у 

декор зачинима, маринирано, ражњићи,...  

• Зачини, адитиви, додатни састојци, омотачи, маринаде, декор 

зачини,.. 

• Нормативи и законски прописи код декларисања производа 

• Прибор и машине потребне за рад 

• Кулинарска намена ових производа 

• Рок трајања и услови чувања и лагеровања 

• Услови које морају да испуњавају поједине групе ових 

производа по Правилнику о квалитету и другим захтевима за 

производе од меса 

кобасица за печење 

• објасни начине и технике прављења 

специјално обрађеног меса - 

полуприпремљених 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 

• праћење 

остварености 

исхода 

• тестове знања 

• тестове 

практичних 

вештина 

 

8. 

Излагање, 

аранжирање, 

декларисање, 

паковање и 

продаја меса и 

производа од 

меса 

57 

Теорија 
• Принципи и начини излагања свежег меса по врстама меса и 

категоријама у расхладним витринама  

• Поступак правилног излагања производа од меса по врстама у 

расхладним витринама 

• Редослед излагања у расхладним витринама  

• Аранжирање - естетски и визуелни ефекат  

• Декларисање, обележавање, сечење, уситњавање, паковање, 

мерење и продаја свежег меса и производа од меса 

• Допуњавање асортимана и лагеровање  

• Високи степен хигијене у свим сегментима рада 

 

 

 

 

Практична настава и настава у блоку 
• Излагања свежег меса и производа од меса према врстама и 

категоријама у расхладним витринама  

• Редослед излагања у расхладним витринама  

• Аранжирање - естетски и визуелни ефекат  

• Декларисање, обележавање, сечење, уситњавање, паковање, 

мерење и продаја 

• објасни поступак правилног 

излагања свежег меса врстама по 

врстама меса и категоријама у 

расхладним витринама 

• 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 

 

 

• разврста и изложи све врсте меса по 

категоријама у расхладним витринама 

• разврста и изложи све врсте 

производа од меса у расхладним 

витринама 

• аранжира изложено и да га правилно 

обележи и декларише 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 

остварености 

исхода 

• тестове знања 

• тестове 

практичних 

вештина 
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• Допуњавање асортимана и лагеровање 

• Високи степен хигијене у свим сегментима рада 

• допуњава расхладну витрину у току 

рада и лагерује вишкове 

• исече, уситни, измери и упакује месо 

и производе од меса по жељи 

потрошача 

• презентује производе  

• примењује високи степен хигијене у 

свим сегментима рада 

Укупан број часова 668    

*Корелација са другим наставним предметима/модулима: 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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Наставни предмет: ЗДРАВСТВЕНА БЕЗБЕДНОСТ ХРАНЕ  

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Месар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

68 34   

Недељни фонд часова: 2 1   

Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране 

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви  предмета: 

- 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 месарству- Оспособљавање за прање лабораторијског посуђа и прибора уз примену хигијенских норми и руковање 

микроскопом и разликовање препарата 

- Оспособљавање ученика да разликује утицај физичких и хемијских фактора на микроорганизме 

-  Оспособљавање ученика да издвоји чисте културе и узимање бриса 

Редни  

број 
Модул 

Бр.  

часова 
Садржаји Исходи 

Начин проверавања исхода/ 

циљева учења 

1. 

 

Основи хигијене 

 
14 

ТЕОРИЈА: 

• Важећи стандарди, ХАЦЦП 

• Стандарди за личну хигијену 

• Хигијена просторија и опреме за производњу, 

прераду, чување, транспорт и продају животних 

намирница 

• Одлагање отпада 

• Микробиолошке норме и хигијенска исправност 

намирница  

 

ВЕЖБЕ: 

• Лабораторијска правила, прибор и посуђе  

• Прање посуђа и прибора 

 

 

• 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 

• ученик води дневник вежби 

• на крају модула 

реализовати тест знања за 

теорију и тест практичних 

вештина за вежбе 

 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 

• тестове практичних 

вештина 

 Морфолошке и 30 ТЕОРИЈА • објасни улогу и значај • ученик води дневник вежби 
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2. физиолошке 

карактеристике 

микроорганизама 

• Улога и значај микроорганизама  

• Структурна грађа ћелије микроорганизама  

• Морфологија бактерија и гљива (облик, 

величина. грађа, начин кретања, бактеријске 

споре и капсуле) 

• Физиологија бактерија и гљива (метаболизам, 

ензими, начин узимања хране, састав хране, 

дисање и размножавање) 

 

 

 

ВЕЖБЕ 

• Микроскоп - делови и руковање 

• Микроскопско испитивање микроорганизама - 

нативни и фиксирани препарати 

 

 

микроорганизама  

• дефинише грађу прокариотске и 

еукариотске ћелије и њихов 

хемијски састав; 

• опише морфолошке и физиолошке 

карактеристике микроорганизама 

 

• рукује микроскопом 

• разликује микроскопске препарате 

• на крају модула 

реализовати тест знања за 

теорију и тест практичних 

вештина за вежбе 

 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 

• тестове практичних 

вештина 

 

3. 

Утицај 

спољашњих 

чинилаца на 

микроорганизме 

36 

• ТЕОРИЈА 

•Утицај физичких чинилаца на микроорганизме 

(вода, температура, светлост, зрачење, ултразвук, 

осмотски притисак) 

• Утицај хемијских чинилаца на микроорганизме 

(кисеоник, пХ, и различита хемијска једињења) 

• Утицај биолошких чинилаца на микроорганизме 

(симбиоза и антибиоза) 

 

 

 

ВЕЖБЕ 

• Хранљиве подлоге - састав, врсте, припрема и 

начини засејавања 

• Одређивање карактеристика пораста на 

различито засејаним хранљивим подлогама 

• Утицај физичких и хемијских фактора на 

микроорганизме 

• објасни утицај спољашних 

чинилаца 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 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 1457 
 

 

 

4. 

Патогене 

бактерије, 

токсини, паразити, 

вируси у месу и 

производима од 

меса 

22 

ТЕОРИЈА 
• Узроци хигијенске неисправности меса 

• Биолошке опасности по ХАЦЦП-у 

(патогене бактерије и њихови токсини, паразити, 

вируси...) 

• Хемијски агенси и токсини по ХАЦЦП-у 

• Алиментарна инфекција, интоксикација и 

токсикоинфекција 

 

 

 

 

 

ВЕЖБЕ 

• Издвајање чистих култура са производа и 

предмета околне средине 

• Биолошки ризици у месу и производима од меса 

• дефинише узроке хигијенске 

неисправности меса 

• дефинише биолошке опасности по 

ХАЦЦП-у (патогене бактерије и 

њихови токсини, паразити, биогени 

амини у месу и производима од 

меса, вируси...) 

• дефинише хемијске агенсе и 

токсине по ХАЦЦП-у  

• дефинише појмове: алиментарна 

инфекција, интоксикација и 

токсикоинфекција 

 

• провери присутност 

микроорганизама у околној средини 

и производима 

• идентификује биолошке ризике 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 

• тестове практичних 

вештина 

Укупан број часова 102    

*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Сировине у месарству, Исхрана људи, Обрада меса, Објекти и опрема у месарству, Прерада меса 
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Наставни предмет: ОБЈЕКТИ И ОПРЕМА У МЕСАРСТВУ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Месар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

68    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране 

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви предмета: 
- 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 

Редни  

број  
Модул 

Бр. 

часова 
Садржаји Исходи 

Начин проверавања 

исхода/ циљева учења 

1. 

 

Услови за 

изградњу, 

круг, 

распоред 

зграда и 

општи услови 

унутрашњег 

уређења 

14 

• Услови за изградњу објеката 

• Положај земљишта 

• Уређење и подела круга 

• Конструкција и изградња објеката  

• Уређење просторија (подови, зидови, 

плафони,...) 

• Осветљење 

• Вентилација 

 

 

• 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 

 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење 

остварености исхода 

• тестове знања 

 

 

 

2. 

Уређење, 

опрема и 

прибор 

линије клања 

и примарне 

обраде меса 

22 

 

• Уређење просторија у одељењима за клање и 

примарну обраду 

• Идентификација критичних контролних тачака 

• Опрема и прибор који се користе у појединим 

фазама и операцијама на линији клања и обраде 

• Одржавање добре хигијенске праксе 

• 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 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење 

остварености исхода 

• тестове знања 
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*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Сировине у месарству, Операције и мерења у месарству, Здравствена безбедност хране, Обрада меса, 

Прерада меса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ХАЦЦП-ом  

 

3. 

Уређење, 

опрема и 

прибор 

оделења за 

прераду меса 

22 

• Уређење просторија у одељењима за прераду 

меса 

• Добра произвођачка пракса 

• Опрема и прибор појединих одељења у 

преради меса 

• Контрола хигијене и стандардних санитарних 

оперативних процедура 

 

• 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 ХАЦЦП-а) 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење 

остварености исхода 

• тестове знања 

 

4. 
 

Уређење 

оделења за 

продају меса 

и месарске 

радње 

10 

• Уређење оделења за продају меса 

• Уређење месарске радње 

• Опрема и прибор на оделењу за продају меса и 

у месарској радњи 

• Контрола хигијене - критичних тачака 

• 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 (ХАЦЦП) 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење 

остварености исхода 

• тестове знања 

 

Укупан број часова 68    
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В. Изборни предмети: МЕСАР (Други разред) 

Наставни предмет: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ   

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Месар 

Годишњи фонд часова: Теорија Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

34    

Недељни фонд часова: 1    

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

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012 и 1/2013 – исп., 10/2016, 11/2016-др. правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљ  наставе предмета: општи циљ предмета је да ученици стекну сазнања , развију способности и вештине и стекну сензибилитет за поштовање  људских 

права, толеанцију, равноправност полова , разумевање пријатељства међу народима, етничким , националним и верским групама. 

Задаци:  

Разумевање природе и начина успостављања друштвених, етичких и правних норми; 

Да науче врсте права 

Да се постакну и оспособе за активну партиципацију у животу школе 

Да развију способнист кртичког расуђивања и одговорног одлучивања 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

 часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

1. 
Права и 

одговорности 
17 

• Користи прилоге и радне материјале 

који се налазе у приручнику и 

осмишљени су за сваку радионицу 

• Анализира међународне и домаће 

документе о заштити људских права и 

права детета 

• Анализира садржај појединачним 

члановима Конвенције о правима детета 

људи/детета 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних вештина 

• Објасни значење и смисао људских 

права 

• Разликује врсте људских права (лична, 

политичка, социјалноекономска, 

културна, здравствена права) 

• Анализира и објашњава однос права и 

одговорности 

• Објасни целовитост и узајамну 

повезаност људских права 

• Објасни универзалност и развојност 

људских права 

• Објашњава потребу посебне заштите 

права детета 

• Проналази примере и показатеље 
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Корелација са други предметима: Српски језик и књижевност, Историја, Социологија са правима грађана 

 

 

 

остваривања и кршења људских права 

• Процени положај појединца и 

друштвених група, са аспекта људских 

права 

• Објасни механизме и начине за 

заштиту људских права 

• Анализира и тумачи основна 

међународна и домаћа документа 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 

акција 

16 

• Користи прилоге и радне материјале 

који се налазе у приручнику и 

осмишљени су за сваку радионицу 

• Осмишљава план акције према 

понуђеној структури и корацима 

пројектног планирања 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних вештина 

• Идентификује проблеме у својој 

локалној заједници/ школи 

• Анализира изабране проблеме, изучава 

их 

• Предлаже активности и дискутује о 

њима 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 презентацију, 

нацрт акције и резултате акције. 

3 

 
Евалуација  1 Комнтари ученика  

 

Укупан број часова            34    



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 1462 
 

Наставни предмет: ВЕРСКА НАСТАВА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Месар  

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

37     

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње школе  ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 6/2003, 23/2004, 9/2005 и 11/2016) 

ЦИЉЕВИ верске наставе, као изборног предмета, у оквиру средњошколског образовања и васпитања јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство 

традиционалних цркава и верских заједница које живе и делају на нашем животном простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот и 

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. Притом упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене, историјски дате цркве или верске заједнице треба да се 

остварује у отвореном и толерантном дијалогу, уз уважавање других религијских искустава и философских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних 

искустава и достигнућа човечанства. 

ЗАДАЦИ верске наставе су 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; 

- буди потреба и 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; 

- развија и негује 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 своје властите личности и ка 

остваривању сусрета са светом, са природом и, пре и после свега, са Богом; 

- изграђује способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског стваралаштва у науци и другим 

областима; 

- изграђује свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и 

природи. 

ЦИЉ наставе православног катихизиса (веронауке) у средњем образовању и васпитању јесте да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући 

две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки (будући) живот (димензију идеалног). То значи да ученици систематски 

упознају православну веру у њеној доктинарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се излагање хришћанског виђења живота и 

постојања света обавља у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којима се настоји показати да хришћанско виђење 

(литургијско, као и подвижничко искуство Православне Цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и верско 

образовање. Све ово спроводи се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и на делатном плану, уз настојање да се доктринарне поставке спроведу 

у свим сегментима живота (однос са Богом, са светом, са другим људима и са собом). 

ЗАДАЦИ у настави православног катихизиса (веронауке) су да код ученика: 

- развије отвореност и однос према Богу као Другој и другачијој Личности у односу на нас, као и отвореност и однос према другом човеку као икони Божјој, 

личности, такође, другачијој у односу на нас, те да се између ове две релације оствари узајамно зависна веза (свест о заједници); 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 1463 
 

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

односу са природом која нас окружује и друго, као и за одговарање на питања у светлу православне хришћанске вере и искуства Цркве; 

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

областима стваралаштва (при чему се остварује комплементарност са другим наукама); 

- помогне у одговорном обликовању заједничког живота са другим, у изналажењу равнотеже између властите личности и заједнице, у остварењу сусрета са светом 

(са људима различитих култура, религија и погледа на свет, са друштвом, са природом) и са Богом; најзад, 

- изгради уверење да је свет и све што је у њему, створен за вечност, да су сви створени да буду причасници вечног живота, те да се из те перспективе код ученика 

развије способност разумевања, преиспитивања и вредновања сопственог односа према другом човеку као непоновљивом бићу и према творевини Божјој и 

изгради спремност на покајање. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

1. 

УВОД  

1. Понављање кључних 

појмова обрађених у првом 

разреду средње школе  2 

• Специфичности наставе Православног 

катихизиса у средњој школи и 

гимназијама; 

• Рекапитулација обрађених садржаја о 

Богу, Цркви као богослужбеној заједници, 

хришћанском животу.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• 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.  

2. 

СТВАРАЊЕ СВЕТА И 

ЧОВЕКА  

2. Стварање света 

3. Стварање човека по 

икони и подобију Божјем 

4. Творевина и човеково 

место у њој 

5. Свет је створен са циљем 

да постане Црква 

6. Представе стварања света 

и човека у православној 

иконографији  

5 

• Библијска сведочанства о стварању света 

и човека; 

• Учење Цркве о стварању света и човека; 

• Последице стварања ни из чега по 

природу и човека; 

• Творевина и човеково место у њој; 

• Свет је створен са циљем да постане 

Црква; 

• Православна иконографија о стварању 

света.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да интерпретира учење 

Цркве о стварању света; 

• моћи да објасни да је човек икона 

Божја зато што је слободан; 

• моћи да објасни да је човек 

подобије Бога зато што је способан 

за заједницу; 

• моћи да објасни да је Бог створио 

свет са циљем да вечно живи у 

заједници са Њим; 

• бити подстакнут да просуђује о 

смислу постојања човека и света; 

• моћи да разликује особености 

створеног и нествореног; 

• моћи да развија одговорност за 

сопствени живот и живот других; 
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• моћи да преиспитује и вреднује 

сопствени однос према Богу, 

другом човеку и према творевини 

Божјој.  

3. 

ПРАРОДИТЕЉСКИ 

ГРЕХ  

7. Библијска повест о 

прародитељски греху 

8. Прародитељски грех као 

промашај циља стварања 

9. Светоотачко тумачење 

прародитељског греха 

10. Јединство човека са 

Богом - једини начин да се 

превазиђе смрт 

11. Човекова злоупотреба 

творевине 

12. Прародитељски грех у 

светлости богослужбених 

текстова  

6 

• Библијска и светоотачка сведочанства о 

прародитељском греху; 

• Последице прародитељског греха; 

• Еколошки проблем као једна од 

последица човекове отуђености од Бога; 

• Превазилажење еколошке кризе је могуће 

повратком човека у заједницу са Богом; 

• Појам прародитељског греха у 

богослужбеним текстовима.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да објасни у чему се састоји 

прародитељски грех; 

• моћи да сагледа последице 

прародитељског греха и начин 

њиховог превазилажења; 

• моћи да објасни каква је улога 

човека у остваривању назначења 

света; 

• моћи да просуди о важности 

учествовања у литургијском 

сабрању за сопствено спасење; 

• бити подстакнут да се 

одговорније односи према природи; 

• моћи да стекне увид у личну 

одговорност за своје поступке; 

• моћи да уочи значај покајања за 

своје спасење.  

4. 

СВЕШТЕНА ИСТОРИЈА 

СПАСЕЊА (ОД АДАМА 

ДО ИЗРАИЉА)  

13. Каин и Авељ 

14. Ноје и барка, као 

праслике Христа и Цркве 

15. Црква и Вавилонска 

кула 

16. Авраамов завет са 

Богом и наговештај Цркве 

Христове 

17. Жртвовање Исака као 

праслика жртве Христове 

18. Јаков постаје Израиљ  

6 

• Тајна Христова у историји спасења; 

• Лични однос са Богом старозаветних 

патријараха и праотаца; 

• Праслике Христа и Цркве у периоду 

старозаветних патријараха и праотаца.  
Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да уочи да се Бог у Старом и 

Новом Завету открива као личност 

и да позива човека у заједницу са 

Њим; 

• моћи да, на примеру Каина и 

Авеља, закључи да је свако убиство 

- братоубиство; 

• моћи да, на примеру Ноја, схвати 

значење појма праслика Христа и 

Цркве као места спасења; 

• моћи да, на примеру Вавилонске 

куле, схвати да ни једна људска 

заједница мимо Бога не води 

остварењу човековог назначења; 

• моћи да разуме да је откривење 

Аврааму почетак остваривања 

Цркве у историји; 
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• бити свестан да је за богопознање 

неопходан личан сусрет са Богом; 

• моћи да разуме да је обећање 

потомства дато Аврааму духовног 

карактера.  

5. 

СВЕШТЕНА ИСТОРИЈА 

СПАСЕЊА (ОД 

МОЈСИЈА ДО ХРИСТА)  

19. Откривење Бога 

Мојсију (ЈХВХ, ὁ ὢν) 

20. Пасха 

21. Месија циљ 

старозаветних ишчекивања 

22. Давид и Соломон 

23. Испуњење 

старозаветних пророштава 

у Исусу Христу 

24. Праслике Свете 

Тројице, Исуса Христа и 

Цркве у Старом Завету 

(систематизација теме)  

6 

• Повезивање појмова: Стари и Нови 

Израиљ; mâna и Причешће, Пасха и 

Васкрсење, Педесетница и Силазак Светог 

Духа на Апостоле, Помазаник или Месија; 

• Месија - циљ старозаветних ишчекивања; 

• Откривење Бога Мојсију; 

• Пасха; 

• Давид и Соломон; 

• Делатност старозаветних пророка; 

• Испуњење старозаветних пророштава у 

Исусу Христу; 

• Праслике Свете Тројице, Исуса Христа и 

Цркве у Старом Завету.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• знати да је старозаветна вера - 

вера у једнога Бога; 

• моћи да објасни нека од 

старозаветних пророштава која су 

се остварила у личности Христовој; 

• моћи да наведе који старозаветни 

догађаји јесу праслика Сина Божјег 

и новозаветне Цркве. 

• моћи да повезује догађаје 

старозаветне и новозаветне 

историје; 

• моћи да уочи разлику између 

уобичајеног значења речи пророк и 

њеног библијског смисла; 

• моћи да, на примеру пророчке 

делатности, увиди значај старања о 

социјално угроженим категоријама 

друштва; 

• моћи да схвати, на примеру 

Израиља, да Црква има 

наднационални карактер; 

• моћи да упореди Десет заповести 

са Христовим заповестима о 

љубави; 

• знати да је месијанска идеја 

присутна током старозаветне 

историје; 

• моћи да промишља о сопственом 

месту у историји спасења;  

6. 

СТАРОЗАВЕТНА 

РИЗНИЦА  

25. Мудросна књижевност - 

3 

• Мудросна књижевност; 

• Псалми Давидови; 

• Пророци Илија и Јелисеј; 

• Старозаветни списи у богослужењу 

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• моћи да се, подстакнут 

примерима, смелије суочи са 

грехом самооправдавања и сваким 

грехом, уопште; 
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Корелација с другим предметима / модулима: Српски језик и књижевност, Историја,  Географија , Екологија, Физика, Филозофија, Социологија,  Ликовна култура, 

Музичка култура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

одабрани одељци 

26. Одабрани одељци из 

Псалама Давидових 

27. Старозаветни списи у 

богослужењу Цркве  

Цркве.  • писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса 2. 

разреда средње школе.  

* Укупан број часова Остали број часова предвиђен је за друге типове часа. 
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Изборни стручни предмети: МЕСАР (трећи) 

Наставни предмет: ПРИПРЕМА ЈЕЛА СА ЖАРА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други  

Образовни профил: Месар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

  34  

Недељни фонд часова:   1  

Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране 

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљ предмета: Оспособљавање ученика за припрему и сервирање јела са жара 

Задаци: Припреми намирнице према нормативу за јела са жара 

Редни 

број 
Модул 

Бр.  

часова 
Садржаји Исходи 

Начин проверавања 

исхода/ циљева 

учења 

1. 

 

Јела са жара 

појам,дефиниција, 

подела 

18-16 

-Пљескавица на жару, на кајмаку, ћевапчићи на 

жару и на кајмаку 

-Вешалице( свињска,телећа) бела и димљена 

-Ражњићи 

-Мућкалица на други начин 

-Ћулбастија 

-Лесковачки уштипци 

-Ролована цигерица у марамици 

-Роловано пилеће бело месо 

 

-Објасни шта су јела са жара 

-Групише јела са жара 

-Познаје рецептуре за јела са жара 

-Препознаје врсте јела са жара 

-Опише начин припреме јела са жара 

-Опише начон сервирања и 

декорисања јела са жара 

-прима поруцбину 

-припрема намирнице према 

рецептури 

-Припреми намирнице према 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз  

-праћење 

остварености исхода 

-тестове практичних 

вештина 
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нормативу за јела са жара 

-Примени одговарајућу термичку 

обраду намирница 

-Комбинује врсте и количине зачина 

-Израђује јела са жара 

-Употреби одговарајуђу посуду 

-Сервира јела са жара 

-Декорише јела са жара 

 

2. 
Печења 16-14 

-Свињско 

-Телеће 

-Пилеће 

-Прасеће 

-Роловане пуњене телеће груди 

 

-Објасни шта су јела са жара 

-Групише јела са жара 

-Познаје рецептуре за јела са жара 

-Препознаје врсте јела са жара 

-Опише начин припреме јела са жара 

-Опише начон сервирања и 

декорисања јела са жара 

-прима поруцбину 

-припрема 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 одговарајуђу посуду 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз  

-праћење 

остварености исхода 

-тестове практичних 

вештина 
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-Сервира јела са жара 

-Декорише јела са жара 

Укупан број часова 34    

*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Сировине у месарству, Исхрана људи, Здравствена безбедност хране, Обрада меса, Објекти и опрема у 

месарству, Прерада меса, Предузетништво 
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Наставни предмет: АГРАРНИ ТУРИЗАМ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други   

Образовни профил: Месар  

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

34/30    

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране 

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви  предмета:     - 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. 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 
Садржаји Исходи 

Начин проверавања 

исхода/ циљева 

учења 

1. 

 

Одређења 

туризма 

 

5 

• Појам и историјски развој туризма 

• Дефинисање туризма 

• Друштвени значај и утицај туризма 

• Политички значај и утицај туризма 

• Економски значај и утицај 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 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење 

остварености исхода 

 

 

2. 

Облици, 

врсте и 

трендови 

туризма 

6 

 

• Облици туризма 

• Врсте туризма  

• Фактори креирања трендова у туризму 

• Нове форме туристичке индустрије 

• Хотелски и ресторански ланци 

• Начини пословања хотелских и 

ресторатерских ланаца 

• 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 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење 

остварености исхода 

 

 

3. 

Туристичко 

тржиште 
3 

• Појам и карактеристике туристичког 

тржишта 

• Појам и карактеристике туристичке 

понуде 

• дефинише туристичко тржиште 

• познаје карактеристике туристичког тржишта 

• дефинише туристичку тражњу 

• описује специфичности туристичке тражње 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење 
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• Појам и карактеристике туристичке 

тражње 

• Фактори понуде и тражње 

• дефинише туристичку понуду 

• описује специфичности туристичке понуде 

• разликује факторе понуде и тражње 

остварености исхода 

 

 

4. 

Туризам и 

прехрамбена 

индустрија 

5 

• Повезаност и условљеност туризма и 

прехрамбене индустрије 

• Спој хотелијерства и агроиндустријског 

комплекса производње здраве хране 

• Појам и карактеристике туристичког 

производа 

• 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 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење 

остварености исхода 

 

 

5. 

Одређење 

угоститељств

а 

6 

• Појам угоститељства 

• Улога угоститељства у светској 

економији 

• Улога угоститељства у привреди Србије  

• Задатак и значај угоститељства 

• Појам услуге у угоститељству 

• Подела угоститељских услуга 

• Квалитет угоститељских услуга 

• Угоститељска понуда 

• Угоститељска услуга 

• Дефинише угоститељство 

• Познаје место и улогу угоститељства у привреди 

земље 

• Познаје задатке угоститељства 

• Објасни значај угоститељства 

• Дефинише угоститељску услугу 

• Објасни угоститељску понуду 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење 

остварености исхода 

 

6. 

Угоститељск

о пословне 

јединице 

5 

•  Угоститељске пословне јединице 

• Подела угоститељских пословних 

јединице 

• Карактеристике угоститељске пословне 

јединице 

• Категоризација УПЈ 

• 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 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење 

остварености исхода 

 

7. 

Кадрови у 

угоститељств

у и туризму 

4 

• Значај и улога кадрова у угоститељству 

• Структура улога кадрова у угоститељству 

• Квалитет улога кадрова у угоститељству 

• Дефинише кадрове у угоститељству и туризму 

• Објасни улогу кадрова за пословни успех 

• Познаје структуру запослених у угоститељству и 

туризму 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење 

остварености исхода 

 

Укупан број часова 34    
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Наставни предмет: ОСНОВЕ УГОСТИТЕЉСТВА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Месар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

34/30    

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране 

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви предмета: Упознавање ученика са делатношћу угоститељства, његовим карактеристикама и значајем 

 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 
Садржаји Исходи 

Начин проверавања 

исхода/ циљева 

учења 

1. 

 
Угоститељство 5 

• Појам угоститељства 

• Настанак и историјски развој 

• Улога угоститељства у светској 

економији 

• Улога угоститељства у привреди Србије  

• Задатак и значај угоститељства 

• 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 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1.праћење 

остварености исхода 

2.тестове знања 

3.тестове 

практичних вештина 

 

2. 

Услуге у 

угоститељству 
10 

• Појам услуге у угоститељству 

• Подела угоститељских услуга 

• Квалитет угоститељских услуга 

• Угоститељска понуда 

• Угоститељска услуга 

• објасни појам угоститељске услуге 

• разликује врсте угоститељских услуга 

• објасни појам угоститељске понуде 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1.праћење 

остварености исхода 

2.тестове знања 

3.тестове 

практичних вештина 
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3. 

Угоститељске 

пословне 

јединице 

12 

• Угоститељске пословне јединице 

• Подела угоститељских пословних 

јединице 

• Карактеристике угоститељске пословне 

јединице 

• Категоризација УПЈ 

 

• наводи дефиницију угоститељске пословне 

јединице 

• разликује врсте угоститељско пословних јединица 

• познаје правилник о категоризацији угоститељско 

пословних јединица 

• разликује угоститељску понуду различитих 

угоститељско пословних јединица 

  

 

 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1.праћење 

остварености исхода 

2.тестове знања 

3.тестове 

практичних вештина 

 

 

 

4. 

Кадрови у 

угоститељству  
8 

• Значај и улога кадрова у угоститељству 

• Структура улога кадрова у угоститељству 

• Квалитет улога кадрова у угоститељству 

• објасни значај и улогу кадрова у угоститељству 

• објасни структуру кадрова у угоститељству 

 

 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1.праћење 

остварености исхода 

2.тестове знања 

3.тестове 

практичних вештина 

 

 

Укупан број часова 34    
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Изборни општеобразовни предмети: МЕСАР (други) 

Наставни предмет: ИЗАБРАНИ СПОРТ 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Други  

Образовни профил: Пекар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

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 и 1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

Задаци:  

Стицање теоријских знања,стицање основних и продубљивање истих,техничких и тактичких знања ,социјализација ученика и неговање етичких вредности према 

ученицима у такмичењу као и откривање талентованих ученика и њихово подстицање да се баве спортом. Ученик треба да има објективну представу о 

сопственим могућностима. Принципи вежбања траба да се прилагоде узрасту ученика. Ученици морају да знају штетне последице неправилног вежбања и да 

упознају естетске вредности спорта за који су се определили 

 

 

 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама Вредновање остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће 
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бити у стању да: 

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  

ритмичка 

гимнастика  

рукомет  

кошарка  

одбојка  

мали фудбал  

плес 

32 

• Програмски садржаји физичког 

васпитања-изабраног спорта чини 

следећа структура: 

• развијање моторичких способности 

ученика; 

• спортско-техничко образовање 

ученика (обучавање и усавршавање 

технике); 

• индивидуална и колективна тактика 

изабраног спорта; 

• теоријско образовање; 

• правила изабраног спорта; 

• организовање унутар одељенских и 

међуодељенских такмичења.  

ТЕОРИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ  

• упознавање ученика вредностима 

изабраног спорта; 

• упознавање ученика са основним 

принципима 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 спорта.  

Минимални образовни захтеви: 

• Предметни наставници утврђују 

минималне образовне захтеве, у складу 

са усвојеним програмом за сваки 

изабрани спорт. Под тим се 

подразумева: 

• савладаност основне технике и њена 

примена; 

• познавање и примена елементарне 

тактике; 

Праћење и вредновање постигнућа ученика  

• 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 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 

• 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 
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• познавање и примена правила; 

• ангажованост и учешће ученика на 

такмичењима у изабраном спорту. 

вредновања наставног процеса, врши се на 

основу правилника о оцењивању ученика 

основне школе и на основу савремених 

дидактичко методичких знања. 

Укупан број часова         32   
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Наставни предмет: ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Други  

Образовни профил: Месар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

34/30    

Недељни фонд часова: 1    

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 и 1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви  предмета: 
- Развијање стваралачког и критичког мишљења, визуелног опажања, индивидуалности и самопоуздања у самосталном ликовном изражавању, радозналости и 

маштовитости; 

- Оспособљавање за изражавање 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 идентитета, националне и светске културне баштине и навике праћења културно-уметничких садржаја 

путем штампе и електронских медија, посећивања музеја, галерија, библиотека, концерата, биоскопа, позоришта и других институција културе; 

- Упућивање на  примену стечених знања и умеса у свакодневном животу и раду. 

1. Приликом израде годишњег плана, од 15 понуђених тема треба одабрати најмање 4. Минимално време за реализацију једне теме је  пет часова. 

Наставник формира програм бирајући теме према: 

• циљевима предмета; 

• расположивом фонду часова; 

• години учења; 

• специфичностима профила; 

• могућностима школе; 

• специфичностима локалне заједнице; 

• предзнањима и сазнајним могућностима ученика.  

2. Теоријски садржаји и практични ликовни рад су интегрисани. 

3. Теме треба обрадити комбиновањем савремених наставних метода, уз разноврсне визуелне примере. 

4. Посебни садржаји су препоручени садржаји намењени појединим профилима и/или заинтересованим ученицима. 

5. Препоручени садржаји су садржаји који нису кључни за достизање исхода и могу да се обраде информативно: кроз један редовни час, кроз домаћи задатак, 

тематску наставу или индивидуалне, одељенске и школске пројекте. 

6. У зависности од теме, пожељно је припремати наставу у сарадњи са наставницима општеобразовних, стручних и изборних предмета, педагогом, локалним 
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уметницима и стручњацима и/или институцијама културе. 

7. Користити стручну литературу и интернет у припремању наставе. Ради лакшег прикупљања наставног материјала, програм садржи препоручене адресе или 

линкове на интернет-странице. Међутим, треба имати у виду да се ове адресе често мењају и да је наставник упућен на континуирано ажурирање наставног 

материјала. 

8. У зависности од теме, настава се реализује у кабинету за ликовну културу (атељеу), кабинету за информатику, радионици, простору школе, библиотеци, музеју, 

галерији, атељеу уметника, локалном окружењу. 

9. Како се не би прекинула мотивација и континуитет у раду, допустити ученицима да заврше радове код куће. 

10. Подстицати ученике да одступају од рутинских поступака и стереотипије, а елементе искуства реструктурирају и стављају у нове односе, испробавају 

различита оригинална решења у самосталном ликовном изражавању и процењују свој рад и радове других. 

11. Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

• праћење остварености исхода; 

• активност на часу. 

12. Пожељно је на крају полугодишта и/или године организовати изложбу у локалној заједници и позвати родитеље на отварање. 

13. Препоручује се наставницима вођење електронског портфолија који садржи: основне податке о наставнику, опис успешно реализоване теме, препоручено 

време за реализацију, коришћене материјале и технике, примере радова ученика, евентуално наставни материјал (визуелне примере) и препоручену литературу 

или адресе интернет-страница. Електронски портфолио треба да буде доступан на сајту или профилу школе. Циљ објављивања портфолија је промоција рада 

наставника и размена наставних материјала, идеја и линкова. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

1. 
Дигитална 

фотографија 
 

• Примена дигиталне фотографије у настави, свакодневном 

животу и будућој професији, дигитална фотографија као 

савремени уметнички медиј; 

• Принципи компоновања у фотографији, кадрирање, осветљење; 

• Етичке норме у избору мотива, обради фотографије и 

објављивању фотографија; 

• Фотографисање дигиталним фотоапаратом или мобилним 

телефоном: екстеријер, ентеријер, детаљ, мртва природа, 

аутопортрет; 

• Пренос фотографије на рачунар, обрада фотографије основним 

алаткама: опсецање, подешавање светлине, контраста и боје; 

• Сортирање, обележавање и чување фотографија на рачунару; 

• Могуће преобликовање неуспелих фотографија у апстрактне 

слике, позадине, колаже; 

• Самопроцена радова.  

Посебни садржаји: 

• Цртање светлом; 

• Израда електронског портфолија; 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

-праћење 

остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• фотографише целину и 

детаљ под различитим 

условима осветљења; 

• учита дигиталну 

фотографију на рачунар; 

• обради фотографију у 

одабраном рачунарском 

програму. 
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• Рекламна фотографија; 

• Модна фотографија.  

2. 

 

Примитивна 

племенска 

уметност 

 

• Примитивна племенска уметност од праисторије до савременог 

доба; 

• Услови за настанак уметности, функције уметности у 

праисторијско доба, материјали; 

• Разлози за дуготрајни опстанак примитивне племенске 

уметности, популарност савремене племенске уметности, 

последице комерцијализације; 

• Уметност афричких племена, инуитска уметност, уметност 

индијанских племена, абориџанска, полинезијска... плес, музика, 

одећа, украшавање, орнаментика, занати; 

• Примитивна уметност као инспирација савременим уметницима; 

• Израда цртежа, слика, скулптура, употребних и украсних 

предмета, тотема, маски, скица за шминку, одећу, накит, фризуре.  

Посебни садржаји: 

• Креирање звука облицима из природе, уобличавање композиције 

на рачунару, учитавање звука у презентацију; 

• Ритуални плес: обједињавање слике, музике и плеса; 

• Терапија путем уметности: уметнички занати; 

• Истраживање: народна уметност Србије; 

• Израда сувенира; 

• Презентација: поређење култура (шминке, ношње, фризура, 

обуће, керамике, веза...).  

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• наведе улогу примитивне 

племенске уметности у 

праисторијско и савремено 

доба; 

• одабере медиј, мотив и 

материјал за рад и образложи 

избор; 

• уради ликовни рад са 

одликама примитивне 

племенске уметности. 

 

3. 

Цивилизације 

прошлости 
 

• Цивилизација - појам; 

• Општи приказ: географски положај, градови, трајање и разлог 

нестанка, веровања, положај владара, улога уметника и уметности; 

• Оријентациони избор споменика прошлости: Персеполис, 

Тутанкамонова гробница Mohenjo-daro, Sanchi (Indija), Qin 

dinastija - ratnici od terakote, Machu Picchu, Mesa Verde, Chichen 

Itza,Tikal, El Tajin, толтечки ратници у Тули, Ангкор, Петра, Нара; 

• Уметничка идеја у прошлим цивилизацијама, утицај веровања и 

друштвене организације на уметност; 

• Израда цртежа и скица за палате, храмове, стубове, орнаменте, 

споменике, рељефе, фасаде, фонтане, престоле, намештај, 

употребне и ритуалне предмете, дворске одежде, владарске 

симболе, вајање владарског портрета.  

Посебни садржаји: 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• објасни значај очувања 

споменика културе; 

• уради ликовни рад са 

карактеристикама одабране 

цивилизације; 

• дискутује о различитим 

решењима задатка. 
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• Осмишљавање туристичке туре, израда рекламне презентације 

или брошуре; 

• Заштићена светска културна баштина.  

4 
Ктитори, мецене и 

колекционари 
 

• Појмови: ктитор, мецена, колекционар; 

• Велики инвеститори у уметност кроз историју: црква, владари, 

племство, буржоазија, држава, приватни фондови... улога и значај; 

• Инвестирање у различите облике уметности кроз историју: 

сакрални објекти, палате, споменици, ликовна уметност, 

позориште, балет, музика, мода, филм... музејске колекције, 

приватне збирке, мотиви за улагање у уметност; 

• Приказ десет значајних уметничких дела по избору наставника, 

уз образложење избора; 

• Одељенски обилазак електронских: музеја, галерија, културно-

историјских споменика, фестивала; 

• Улога колекционара или инвеститора: прикупљање и формирање 

електронске или штампане збирке уметничких дела по избору 

ученика.  

Посебни садржаји: 

• Истраживање: значајне културно-уметничке манифестације у 

Србији; 

• Истраживање: институције културе у Србији; 

• Терапија путем уметности: укључивање старије популације у 

уметничке активности.  

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• објасни улогу и значај 

ктитора, мецена и 

колекционара у историји 

уметности; 

• формира електронску или 

штампану збирку уметничких 

дела; 

• образложи избор уметничких 

дела. 

5. 

Уметност 

рециклирања 

 

 

• Уклањање отпада у великим градовима, време распадања 

појединих материјала, значај рециклирања, улога и значај 

уметности у очувању животне средине и смањењу сиромаштва; 

• Израда скица; 

• Преобликовање предмета и материјала за рециклажу: израда 

таписерије од пластичних трака, израда асамблажа, скулптура и 

инсталација, израда накита, торби, шешира, кутија за оловке и 

накит, посуда, лустера, стоних лампи, мозаика; 

• Оријентациони избор уметника: Daniel Clemmett, Nick Gentry, 

Robert Bradford, James Corbett, Subodh Gupta, Emma Whiteside, 

Michel de Broin, Hong Kyoung, Aurora Robson, Lucy Norman, Nek 

Chand… 

 Посебни садржаји: 

• Израда колекције одеће од материјала за рециклажу; 

• Грађење зидова, пултова, клупа, ограда и мањих објеката од 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• објасни значај рециклирања; 

• наведе улогу уметности у 

очувању животне средине; 

• уради ликовни рад од 

материјала за рециклажу; 

• образложи избор мотива и 

материјала. 
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пластичних флаша, конзерви, стиропора, гума, затварача; 

• Терапија путем уметности: материјали за рециклажу који су 

погодни за рад са децом и старијим особама; 

• Креирање звука предметима за рециклажу; 

• Видео-рад: акција чишћења околине.  

6. Уметност и наука  

• Повезаност науке и уметности; 

• Математика у уметности: симетрија, перспектива, модуларност, 

златни пресек, орнаментика, теселација, оригами; 

• Географија у уметности: пејзажи; апстрактне слике инспирисане 

сателитским снимцима и географским картама; 

• Биологија у уметности: уметност под микроскопом, илустрације, 

анатомски цртежи; 

• Хемија у уметности: производња пигмената и материјала, 

фотографије; 

• Физика у уметности: оптика, акустика, фотографије; 

• Историја и уметност: историјски догађаји у уметничким делима, 

уметничка дела као историјски извори; 

• Разговор о повезаности уметности и других наставних предмета 

и делатности; 

• Израда цртежа, скулптура, слика, графика, постера, инсталација, 

фотографија, видео-радова, орнамената, оригамија, колажа... 

наука, наставни предмет, област, лекција, дефиниција, формула, 

појам као инспирација.  

Посебни садржаји: 

• Терапија путем уметности: лечење бојом, звуком и покретом; 

• Тематски дан.  

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• наведе примере повезаности 

уметности и науке, наставних 

предмета и различитих 

делатности. 

7. 
Уметност XXI 

века 
 

• Традиционални и савремени медији у XXI веку; 

• Одговарајући примери уметничких медија, праваца и техника: 

3D анимација, сликање песком, динамичко сликарство, дигитална 

уметност, ласерска уметност, генетичка уметност, нано уметност, 

интерактивна уметност, виртуелна уметност, акционо сликање на 

сцени, визуелни ефекти за филм; 

• Прибор: glow graffiti sprej, LED светлосни канапи, интерактивне 

табле, I/О четка, Филипсов прибор за дигитално сликање светлом; 

• Cyberfest (Киберфест, Русија), STRP фестивал; VIDFEST 

(Ванкувер); 

• Цртање, сликање, графика и вајање у рачунарском програму; 

видео-записи, одељенски спотови, монтажа и анимација у 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• објасни утицај технологије 

на уметност XXI века; 

• наведе пример утицаја 

технологије на уметност XXI 

века; 

• изрази идеје, емоције, поруке 

и ставове савременим 

медијима. 
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рачунарском програму; колективно акционо сликање на сцени; 

обједињавање ликовне уметности, филма, музике и плеса; израда 

светлосне скулптуре, слике или инсталације; израда звучне 

скулптуре, кинетичке скулптуре...  

Посебни садржаји: 

• Специјални (механички)ефекти у позоришту и визуелни ефекти 

за филм; 

• Звучни ефекти; 

• Електронска музика; 

• Терапија путем уметности: материјали и технике; 

• Експериментална архитектура, паметне зграде; 

• Црно позориште; плес сенки; 

• Ликовно обликовање веб странице.  

8. 
Амбијент и 

простор 
 

• Утицај амбијента на расположење, понашање и радни учинак; 

• Одговарајући примери дизајна школског простора, инсталација у 

ентеријеру и преобликовања елемената ентеријера; 

• Израда скица; 

• Преобликовање елемената ентеријера: осликавање и 

преобликовање похабаних столица, клупа, столова, ормана, 

зидова, прозорских оквира, стаклених површина, стубова; 

лепљење и уметање различитих материјала; израда витража, 

лустера, лампи, асамблажа, мозаика; 

• Обликовање простора у делу учионице или простору школе.  

Посебни садржаји: 

• Терапија путем уметности: психологија боје; 

• Биодекорација стубова и зидова или зелених површина; 

• Дизајн светла, обликовање простора светлом; 

• Декорација зидова: рад са шаблонима и пројектором, називи 

боја, механичко мешање боја, нијансе, психологија боје; 

• Ленд арт; 

• Амбијентална музика.  

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• опише утицај амбијента на 

расположење, понашање и 

радни учинак; 

• преобликује елементе 

ентеријера; 

• уреди део школског 

простора. 

9. Стрип  

• Појмови: стрип, манга, чиби, графички роман; 

• Развојни пут стрипа, различите функције стрипа кроз историју; 

• Школе стрипа: америчка и јапанска, француско-белгијска, 

енглеска, италијанска - карактеристике, типични представници, 

међусобни утицаји, популарност школа и аутора код нас и у свету; 

• Фестивали стрипа, музеји, друштва; 

• Утицај стрипа на уметничке правце, културу и друштво; 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• препозна уметнички цртеж у 

стрипу; 

• опише традиционални 

поступак цртања стрипа; 

• нацрта ликовно-графички 

рад. 
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• Оријентациони избор аутора: Rodolphe Topffer, Walt Disney, 

Osamu Tezuka, Richard Outcault, Steve Ditko, Alan Moore, Frank 

Miller, Moebius, Masashi Kishimoto, Koji Morimoto, Hiromu 

Arakawa, Matsuri Hino, Takeshi Obata, Марко Стојановић, Бане 

Керац, Влада Весовић, Саша Ракезић, Алекса Гајић, Зоран 

Јањетов; 

• Традиционални прибор и поступак израде; рачунарски програми 

и графичке табле; 

• Израда табле стрипа, стрип јунака, корица за графички роман, 

израда одељенског фанзина; илустрација одломака приче, песме, 

филма... традиционалним или савременим техникама.  

Посебни садржаји: 

• Анимирани филм; 

• Израда сценарија за стрип, графички роман, рачунарску игрицу 

или анимирани филм; 

• Студија фигуре у покрету; 

• Колекција одеће, обуће или накита инспирисана стрипом; 

• Музика у анимираном филму.  

10. 
Знаменити српски 

уметници 
 

• Знаменити српски уметници, избор наставника; 

• Израда оригиналног, нетрадиционалног ликовног приказа 

живота и/или дела српског уметника по избору ученика: 

презентација, графичка прича, колаж, инсталација; комбинација 

текста, илустрација и фотографија; видео-рад, анимација; 

• Разговор о значају, животу и делу одабраних уметника.  

Посебни садржаји: 

• Израда монографије одабраног уметника, одељенски рад; 

• Терапија путем уметности: организовање гостовања 

професионалних уметника у болницама и домовима за старе; 

организовање ликовне радионице.  

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• наведе неколико знаменитих 

српских уметника; 

• објасни значај одабраног 

уметника; 

• уради оригиналан визуелни 

приказ живота и/или дела 

одабраног уметника. 

11. Трагом наслеђа  

• Значај квалитетне промоције у будућој професији; 

• Истраживање културних, историјских и природних 

знаменитости краја: обилазак околине, обилазак локалних 

галерија и музеја; истраживање стручне литературе, интернета, 

архиве, новинских чланака; разговори са одговарајућим профилом 

стручњака, наставницима, родитељима, фамилијом; интервјуи, 

анкете; проучавање и прављење фото и писане документације; 

• Оријентациони избор тема у оквиру пројекта: природне одлике, 

историја, културно-историјски споменици, манифестације, спорт, 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• прикупља информације из 

различитих извора; 

• дискутује о знаменитостима 

краја; 

• уради промотивни ликовни 

рад. 
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уметност, туризам, делатности, стари занати, обичаји и веровања, 

знаменити људи, одевање кроз историју, архитектура, 

кулинарство, музика; 

• Дизајн промотивног материјала; 

• Израда промотивног спота, презентације, брошуре, плаката, 

илустрованих прича, разгледница, паноа за промовисање 

културно-историјских и природних знаменитости краја.  

Посебни садржаји: 

• Промоција професије; 

• Промоција школе; 

• Промоција одељења; 

• Терапија путем уметности: поставка изложбе, организовање 

промоције радова путем интернета и штампе; 

• Маркетинг и брендови.  

12. 
Необична 

уметност 
 

• Визуелни приказ: необичне идеје, уметничка дела на 

неуобичајеној подлози или од неуобичајених материјала; 

• Оријентациони избор уметника: Јulijan eever, Guido Daniele, Jim 

Denevan, Richard Long, Daniel Baumann, Olafur Elasson, Michael de 

Broin, Agata Olek, Hang Nga, Mathier Collos, Rebecca Murtaugh, 

Jonathan Borofsky, Livio de Marchi, Chakaia Booker, Choi Jung 

Hyun, Margaret Benyon, Jennifer Maestre, Nathan Sawaya, Baptiste 

Debombourg, Toge-NYC, Ran Hwang, Don Lucho, Scott Gundersen, 

Sydney Cash, Scott Hove, Evan Blackwell, Jean-Luc Cornec, Jason 

Hackenwerth, Jason de Caires Taylor, Shinichi Marayama, Joan 

Dulla, Janet Echelman, Alain Guerra, Lara Schnitger, Maurizio 

Savini, Renata Memole, Neraldo de la Paz, Elisabeth Higgins 

O`Connor, Carabosse;• Израда ликовних радова од неуобичајених 

материјала.  

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• предложи нетрадиционални 

материјал за рад; 

• уради ликовни рад од 

нетрадиционалног материјала; 

• образложи избор материјала 

и мотива. 

13. 
Архитектура 

Србије 
 

• Знаменити споменици и зграде - обележја светских градова; 

• Сакрална архитектура Србије; 

• Замкови, утврђења и палате Србије; 

• Световна архитектура Србије: типови старих српских кућа, 

знаменити објекти XIX и XX века; 

• Споменици, фонтане, паркови и парковске скулптуре; 

• Значај очувања знаменитих грађевина и споменика; 

• Израда скица за викендицу, викенд-насеље, етно-село, наменске 

објекте, реконструкција замка или утврђења, скица за рељефе, 

тргове, ограде, прозорска окна и друге елементе екстеријера, 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• наведе неколико значајних 

споменика и грађевина у 

Србији; 

• објасни значај очувања 

знаменитих грађевина и 

споменика; 

• уради ликовни рад са 

стилским одликама локалне 

архитектуре. 
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споменике и скулптуре у пленеру...  

Посебни садржаји: 

• Истраживање: римска насеља на тлу Србије; 

• Повезивање ученика путем интернета са вршњацима из другог 

места у Србији, размена фотографија и информација о 

архитектури, споменицима и парковима; 

• Осмишљавање туристичке туре;  

14. Улична уметност  

• Појмови: улична уметност, мурали, графити, тагирање; 

• Видови уличне уметности: мурали, графити, стикери, 

инсталације; 

• Историјат графита, легални графити, графити у галеријама; 

• Дискусија: намера уметника, идеје, поруке, ставови, емоције, 

стилови; тагирање по културно-историјским споменицима, 

знаменитим зградама, приватној својини, радовима уметника; 

• Материјали, опасност по здравље и околину, мере заштите; 

• Оријентациони избор уметника, уметничких група и пројеката: 

Edgar Mueller, Julian Beever, Kurt Wenner, Jeroen Koolhaas -Dre 

Urhahn, Ernesto Neto, Mark Jenkins, Peter Gibson, David Choe, 

Cityzenkane, Belx2, Lady Pink, Keith Jive, Baer, Ras Terms, Jon Reiss 

(Bomb it - dokumentarni film), Blu (odabrani radovi), Rinpa Eshidan, 

Reverse Graffiti Project;• Израда скице за мурал или графит 

традиционалним материјалима или у рачунарском програму.  

Посебни садржаји: 

• Истраживање: улична култура, музика и плес; 

• Пантомима; 

• Знамените грађевине Србије; 

• Израда документарног филма.  

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• препозна естетске и идејне 

вредности уличне уметности; 

• наведе материјале штетне по 

здравље и мере заштите; 

• уради скицу за мурал или 

графит. 

15. Времеплов  

• Свакодневни живот, проналасци, открића, важни историјски 

догађаји и личности, одевање, намештај, архитектура, ликовна 

уметност, музика, позориште, плес, спорт, забава... од критско-

микенске културе до краја XX века; 

• Ликовни приказ историјског периода по избору ученика; израда 

маски, костима, шешира, перика, декорација, скица за употребне 

предмете...  

Посебни садржаји: 

• Пројекат свих одељења, тематска забава - реконструкција 

одабраног периода: израда сценографије, костима, маски, фризура, 

шминке, избор музике, концерт, наступ хора, представа, плес, 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• наведе узроке промена у 

уметности током историје; 

• прикаже ликовним радом 

специфичност одабраног 

историјског периода. 
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Корелација са другим предметима:  Српски језик и књижевност, Музичка култура, Историја, Биологија, Физика, Хемија, Математика, Рачунарство и информатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

луткарско позориште...  

Укупан број часова 64  
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Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Месар  

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

34/30    

Недељни фонд часова: 1    

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 и 1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви предмета:   
- Оспособљавање ученика за разликовање обележја стилова различитих музичких жанрова; 

-  Развијање свести о значају и улози музичке уметности кроз развој цивилизације и друштва; 

-  Оспособљавање ученика за разликовање основних одлика уметности различитих цивилизација и култура кроз сагледавање елемената музичких дела; 

- Оспособљавање ученика за уочавање разлика и сличности између наше и других традиција и култура у домену музике; 

-  Оспособљавање ученика за уочавање међусобног утицаја различитих култура прожимањем карактеристичних елемената музичких дела; 

-  Унапређивање естетских критеријума код ученика; 

- Развијање дивергентног мишљења кроз решавање проблемских и пројектних задатака; 

- Развијање навика код ученика за праћење културно-уметничких манифестација у локалној средини и путем електронских медија (концерти, телевизија, филм, 

интернет); 

- Оспособљавање ученика за самостално истраживање стручне литературе, архиве, медијатеке, интернета; 

- Оспособљавање ученика за јавно наступање (јавни часови, концерти...); 

- Оспособљавање ученика за креативну израду музичких ударачких инструмената ; 

- Упознавање ученика са значајним српским композиторима и извођачима; 

- Оспособљавање ученика за примену уметничких вештина у другим предметима и свакодневном животу; 

- Оспособљавање ученика за тимски и истраживачки рад; 

-  Подстицање уметничког развоја и усавршавања у складу са индивидуалним интересовањима и способностима. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

3.  

Класична музика 

(општа музичка 

анализа и теорија 

кроз слушање 

музике)  

10 

• Значај музике у животу и друштву: 

првобитна заједница, стари век и развој 

музике у средњем веку (духовна и 

световна музика) 

- Грегоријански корал, Византијско 

певање, Кир Стефан Србин: Ниња сили. 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

• Препознаје и разликује одлике стилова у 

музичком изражавању од првобитне заједнице 

до данас. 

• Испољава потребу за свакодневним слушањем 

музике и на основу тога формира трајно 

интересовање према музици уопште 
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• Ренесанса и барок: 

Палестрина L.: Огни белта, Вивалди А.: 4 

годишња доба, Хендл 

Г. Ф.: Месија (Алелуја), Бах Ј. С.: Токата 

и фуга д - мол, Брандебуршки концерт бр. 

3 Г - дур 

• Класицизам: 

Хајдн Ј.: Симфонија изненађења бр 94. Г 

- дур, Моцарт В. А.: Симфонија бр. 40. Г-

дур, Реквијем, Мала ноћна музика, Турски 

марш, Бетовен Л. В.: 5. и 9. симфонија, За 

Елизу, Месечева соната, 

• Романтизам 

Менделсон Ф.: Свадбени марш, Шопен 

Ф.: Валцер дес-дур, Брамс Ј.: Мађарске 

игре по избору, Сметана Б.: Влтава, 

Дворжак А.: Симфонија из новог света 

• Импресионизам 
Дебиси К.: Прелид за поподне једног 

пауна, Равел M.: Болеро 

• Музика xx века 

Шостакович: Камерна симфонија, 

Прокофјев С.: Ромео и улија, Шенберг, 

Стравински, Веберн  

вештина • Препознаје називе одслушаних композиција уз 

познавање њихових аутора као и време 

настанка. 

• Препознаје и именује елементарне музичке 

ознаке за темпо, динамику.... 

• Експресивно, аутономно доживљава карактер 

одслушане композиције 

• Поседује адекватан музички укус. 

• Самоиницијативно посећује концерте и друге 

музичке манифестације у локалној заједници. 

• Експресивно, аутономно доживљава карактер 

одслушане композиције  

2. 

 

Опера и балет 

Оперета и мјузикл  

6 

• опере: Бизе Ж.: Кармен, Верди Ђ.: 

Трубадур, Росини Ђ.: Севиљски берберин, 

Пучини: Тоска, Боеми, 

• балети Чајковски П. I.: Лабудово језеро, 

Успавана лепотица, Прокофјев С.: Ромео 

и Јулија  

• оперете Штраус Ј.: Слепи миш 

• Мјузикли: Цигани лете у небо, Коса, 

Мама Миа, Чикаго...  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• Симултано успешно изводи мелодијско-

ритмичке захтеве уз игру улога на сцени. 

• Јавно изводи самостално или групно креиране 

теме различитих музичких жанрова (нпр. 

мјузикл)  

 

3. 

Традиционална 

музика (народне 

песме, игре, 

плесови)  

6 

• Изворно певање традиционалних 

композиција са нашег и суседних 

подручја. Кола и народне игре Србије и 

суседних земаља. 

Мокрањац Ст. Ст.: Руковети, Тајчевић 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

• Препознаје естетске вредности у култури свог 

и народа других земаља уочавањем 

карактеристичних обележја музике светске 

народне баштине. 

• Сагледава и вреднује утицај народног 
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Корелација са другим предметима:  Ликовна култура, Физичко васпитање, Српски језик и књижевност, Математика, Екологија,  Географија, Верска настава , 

Грађанско васпитање 

 

 

 

M.: Охридска легенда 

• Народна музика интегрисана у забавну, 

електронску, џез и разне алтернативне 

правце. 

извођачи: Биљана Крстић, састав 

"Балканика", Слободан Тркуља, 

Василиса, Кирил Џајковски...  

3. тестове практичних 

вештина 

стваралаштва на уметничко стваралаштво. 

• Прецизно изводи ритмичко-мелодијске захтеве 

уз прецизност и лакоћу у извођењу осмишљених 

кореографија. 

• Процењује и доноси судове и одлуке у вези 

квалитета и разумевања изведеног музичког 

задатка, односно задатака који се односе на 

квалитет изведених покрета у току плеса.  

4. 

Џез и блуз музика 

Филм и филмска 

музика  

4 

• Џез и блуз: 

Луис Армстронг, Мајлс Дејвис; Били 

Холидеј; Џон Колтрејн, Чарли Паркер, 

Јован Маљоковић, Шабан Бајрамовић...  

• Филм: Моцарт 

• филмска музика: 

Е. Мориконе: музика из филмова: 

Амелија Пулен, Титаник, Ватрене улице, 

Клавир... 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• Сагледава и употребљава критеријуме који се 

односе на начине настајања мелодијско 

ритмичких образаца различитих музичких 

жанрова. 

• Самостално креира музичку активност, било да 

је учесник или гледалац, уз делимичну 

могућност процењивања квалитета сопственог 

извођења. 

• Разликује боју звука различитих инструмената, 

као и њихов визуелни изглед 

• Разликује саставе извођача (Соло глас-хор, 

Соло инструмент-камерни састав-оркестар)  

5. 

Хорско певање, 

камерни састави 

Оркестар  

5 

• избор инструмената и извођача у 

формирању оркестра 

• избор композиција према могућностима 

извођача 

• извођење вокализа 

• извођење активности за развој 

правилног дисања и импостације гласа  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• интонативно прецизно изводи мелодијске 

захтеве композиција 

• разликује и прецизно изводи различите 

ритмичке структуре композиција 

• разликује и прецизно изводи мелодијске 

структуре композиција 

• успешно јавно изводи предвиђене композиције 

(соло, камерни састави, оркестри)  

Укупан број часова        32  
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Наставни предмет: АГРАРНА ГЕОГРАФИЈА 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Други  

Образовни профил: Месар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

30    

Недељни фонд часова: 1    

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 и 1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви предмета: 

- Стицање знања  о природним и друтшвеним одликама географске средине и о њиховом утицају на развој пољопривреде, 

- Оспособљавање ученика за посматрање, класификацију, систематизацију, решавање проблема и закључивање, 

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

- Оспосбљавање ученика да користе писане, графике 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 заштити, обноси и унапређивању животне средине 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Вредновање 

остварености 

исхода 

 

1. 

 

Увод у аграрну 

географију 

 

5 

 

• Предмет изучавања, значај, развој и место 

аграрне географије у систему наука 

• Аграрни простор и његове границе 

• Подела и типови пољопривреде у свету 

• Географски размештај пољопривредне 

производње 

• Место пољопривреде у просторној 

организацији привреде и значај агроиндустрије 

• Глобализација хране и њене последице 

• дефинише предмет 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 

пољопривреде са другим привредним 

делатностима 

• објасни значај агроиндустрије 

• објасни појам глобализације хране као 

последице међудејства географских услова и 

технолошког развоја 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

1. праћење 

остварености 

исхода 

2. тестове знања 

2. 

 

Природни услови 

за развој 

пољопривреде 

7 

• објасни утицај и значај рељефа, климе, воде, 

тла, биљних и животињских заједница за развој 

пољопривредне производње 

• препозна деградацију природне средине у 

окружењу и да предложи мере за заштиту и 

• Физичкогеографске одлике географске средине 

као важан услов за развој пољопривредне 

производње 

• Заштита и унапређивање пољопривреде и 

животне средине 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

1. праћење 
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унапређивање аграрног простора 

• изводи активности везане за заштиту и 

унапређивање пољопривреде и животне средине 

остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. 

 

Друштвени 

услови за развој 

пољопривреде 

7 

• објасни однос између броја становника на 

Земљи и расположивих количина хране 

• доведе у везу структуре становништва са 

производњом хране и начине исхране 

• објасни процес деаграризације као последицу 

миграције пољопривредног становништва 

• објасни везу између сеоских насеља као 

аграрних произвођача и градова као аграрних 

тржишта 

• наведе врсте агротехничких мера у 

пољопривреди (механизација, хемизација, 

мелиорација, аграрне револуције) 

• Пораст светског становништва и расположиве 

количине хране 

• Повезаност структурних одлика становништва 

са производњом хране и начинима исхране 

• Миграције пољопривредног становништва и 

процес деаграризације 

• Сеоска насеља и сеоски атари као простори 

пољопривредне производње 

• Градови као аграрна тржишта 

• Научно-технолошки развој и просторна 

организација пољопривреде  

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

1. праћење 

остварености 

исхода 

2. тестове знања 

4. 

 

Географска 

својства биљне и 

сточарске 

производње 

15 

• Пораст светског становништва и расположиве 

количине хране 

• Повезаност структурних одлика становништва 

са производњом хране и начинима исхране 

• Миграције пољопривредног становништва и 

процес деаграризације 

• Сеоска насеља и сеоски атари као простори 

пољопривредне производње 

• Градови као аграрна тржишта 

• Научно-технолошки развој и просторна 

организација пољопривреде  

• Пораст светског становништва и расположиве 

количине хране 

• Повезаност структурних одлика становништва 

са производњом хране и начинима исхране 

• Миграције пољопривредног становништва и 

процес деаграризације 

• Сеоска насеља и сеоски атари као простори 

пољопривредне производње 

• Градови као аграрна тржишта 

• Научно-технолошки развој и просторна 

организација пољопривреде  

 Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

1. праћење 

остварености 

исхода 

2. тестове знања 

 

Укупан број часова 30 

 

Корелација са другим предметима: Биологија, Хемија, Историја 
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Наставни предмет: БИОЛОГИЈА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други  

Образовни профил: Месар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

34    

Недељни фонд часова: 1    

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 и 1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви предмета:  

1. Упознавање са особинама живих бића и нивоима организације биолошких система, грађом и функцијом ћелије, ћелијским деобама; 

2. Упознавање са функцијама људског организма; 

3. Упознавање са основним фазама развића човека; 

4. Разумевање проблема везаних за период одрастања, упознавање са облицима ризичног понашања и схватање улоге и значаја породице 

 

Редни 

бр. 
Назив теме бр. часова Садржаји 

Начин проверавања 

исхода/ циљева учења 

Исходи 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. Биологија ћелије 4 

• Цитологија као научна 

дисциплина биологије која 

проучава организацију ћелије 

• Основне карактеристике живих 

бића 

• Нивои организације биолошких 

система 

• Грађа ћелије и ћелијских 

органела 

• Биљна и животињска ћелија 

• Ћелијски циклус и ћелијске 

деобе 

Евидентирање и 

оцењивање ученика 

(путем усмене и писане 

провере знања, 

тестирања, практичних 

радова - вежбања, израде 

презентација и 

пројеката) 

• дефинише предмет проучавања цитологије 

• наведе главне особине живих бића и нивое 

организације биолошких система 

• објасни хемијску структуру ћелије и функцију 

ћелијских органела 

• објасни разлике између биљне и животињске 

ћелије 

• објасни ток и значај кључних метаболичких 

процеса: фотосинтезе и ћелијског дисања 

• објасни фазе ћелијског циклуса, ток и значај 

митозе и мејозе 

2. 

 

Основи физиологије 

човека 
18 

• Нервни систем 

• Чула 

• Мишићно - скелетни систем 

• Ендокрине жлезде 

• Систем органа за варење 

• Систем органа за дисање 

• Систем за циркулацију телесних 

 

 

 

Евидентирање и 

оцењивање ученика 

(путем усмене и писане 

провере знања, 

• објасни настанак и пренос нервног импулса 

• илуструје прост рефлексни лук 

• објасни улогу нервног система 

• објасни мишићну контракцију 

• објасни улогу чулних органа 

• дефинише позицију и улогу жлезда са 

унутрашњим лучењем 
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Корелација са другим предметима: Физика, Хемија, Географија, Исхрана људи, Здравствена безбедност хране 

 

 

 

течности 

• Систем органа за излучивање и 

размножавање 

тестирања, практичних 

радова - вежбања, израде 

презентација и 

пројеката) 

 

 

 

 

 

 

 

 

• објасни састав и улогу крви и лимфе 

• објасни грађу и улогу срца и крвних судова и 

неурохуморалну регулацију срчаног рада 

• објасни размену гасова у плућима и ткивима и 

нервну регулацију дисања 

• објасни варење, ресорпцију хране и 

неурохуморалну регулацију варења 

• објасни улогу екскреторних органа човека 

• објасни улогу органа за размножавање 

3. 

 

Биологија развића 

човека 
7 

• Стварање и сазревање полних 

ћелија 

• Оплођење 

• Интраутерино развиће 

• Рађање и детињство 

• Полно сазревање 

 

 

 

Евидентирање и 

оцењивање ученика 

(путем усмене и писане 

провере знања, 

тестирања, практичних 

радова - вежбања, израде 

презентација и 

пројеката) 

• објасни процесе сперматогенезе и оогенезе 

• опише процес оплођења 

• наведе фазе интраутериног развића 

• објасни настанак ткива и зачетака органа 

• опише промене које се догађају у организму 

човека од рођења до пубертета 

• објасни полно сазревање човека 

4. 

Полно и 

репродуктивно 

здравље 

5 

• Појам и дефиниција здравља 

• Проблеми везани за период 

адолесценције 

• Планирање породице 

• Заштита од полних болести 

• Болести зависности 

Евидентирање и 

оцењивање ученика 

(путем усмене и писане 

провере знања, 

тестирања, практичних 

радова - вежбања, израде 

презентација и 

пројеката) 

• препозна проблеме везане за период одрастања 

• објасни значај породице 

• опише биолошку функцију породице 

• дефинише појам "планирање породице" 

• наведе облике ризичног понашања и облике 

заштите од нежељене трудноће 

• објасни штетност абортуса по здравље жене 

• наведе најчешће полно преносиве болести и 

болести зависности 

Укупан број часова 34    
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Наставни предмет: ГЕОГРАФИЈА ХРАНЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други  

Образовни профил: Месар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

34/30    

Недељни фонд часова: 1    

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 и 1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви предмета: 

• Стицање знања о процесу глобализације, њеном утицају на производњу, размену хране и начине исхране народа света 

• Стицање знања о пореклу, производњи и дистрибуцији појединих врста прехрамбених производа 

• Оспособљавање ученика да примењују географско знање у даљем образовном и професионалном развоју. 

• Оспособљавање ученика за посматрање, класификацију, систематизацију, решавање проблема и закључивање. 

• Развијање способности коришћења различитих извора информација и самосталног и тимског учествовања у истраживачким пројектима 

• Оспособљавање ученика за одговорно опхођење према себи и окружењу и за активно учествовање у заштити, обнови и унапређивању животне средине.  

Редни 

бр. 
Назив теме Бр. часова Садржаји 

Начин проверавања 

исхода/ циљева учења 

Исходи 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. 1

0 

Глобализација и 

култ хране у XXI 

веку   

10 

• Глобализација и глобални 

процеси; глобализација светске 

привреде и њене последице 

• Међународна организација ФАО 

и њени домети и улога у 

савременом свету 

• Урбанизација и савремена 

исхрана становништва 

• Облици исхране становништва и 

њихово распрострањење 

• Узроци и последице недовољне 

исхране становништва, проблем 

глади, у појединим деловима света 

• Исхрана савременог човека 

• Заштићени прехрамбени 

производи у Србији и у осталим 

деловима света 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

• објасни појам глобализације и њен утицај у 

домену производње и размене хране у свету 

• опише домен деловања и значај међународне 

организације ФАО 

• опише утицај урбанизације на промене у начину 

исхране становништва 

• објасни повезаност различитих традиција, 

култура и религија на начине исхране 

становништва у свету 

• наведе узроке и последице недовољне исхране 

становништва у појединим деловима света 

• примени здраве облике исхране 

• наведе заштићене прехрамбене производе из 

наше земље и из појединих држава света 
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4.  

 

 

 

 

Прехрамбена 

индустрија и 

трговински токови 

хране 

 

 

 

 

 

 

10 

• Начини производње и 

дистрибуције хране 

• Прехрамбена индустрија: 

структура производње, размештај 

у Србији и у свету 

• Модерне технологије за 

складиштење и транспорт хране 

• Највеће прехрамбене компаније у 

Србији и у свету - примери 

• Берзе и трговински токови 

храном  

 

 

 

 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

 

 

 

 

• наведе начине производње и дистрибуције хране 

• опише структуру прехрамбене индустрије 

(млинска индустрија, месна индустрија, 

индустрија за прераду рибе и морских плодова, 

млечна индустрија, индустрија уља и намаза, 

индустрија шећера и кондиторских производа, 

индустрија алкохолних и безалкохолних пића) 

• објасни географски размештај прехрамбене 

индустрије у нашој земљи и у свету 

• именовати савремене технологије за 

складиштење и транспорт хране 

• наведе највеће прехрамбене компаније у нашој 

земљи и у свету 

• наведе основне трговинске токове храном 

3. 

Порекло, 

производња и 

дистрибуција 

прехрамбених 

производа 

 

• Географско порекло, производња 

и дистрибуција појединих 

прехрамбених производа у Србији 

и у свету (хлеб, месо и риба, млеко 

и млечни производи, уља, 

алкохолних пића, топлих 

напитака, кондиторских 

производа, воћа и поврћа...) 

 

 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

 

• Наведе житарице и њихово географско 

распрострањење од којих се справља хлеба и 

пециво 

• наведе највеће произвођаче и дистрибутере 

хлеба и пецива у локалној средини и у региону 

• опише врсте меса које се користи у исхрани 

људи на глобалном нивоу 

• наведе највеће произвођаче и дистрибутере меса 

и месних прерађевина 

• опише врсте млечних производа и географско 

порекло сира 

• наведе најважнија риболовна подручја у свету и 

највеће произвођаче и дистрибутере рибом и 

морским плодовима 

• опише распрострањење уљарица, највеће 

произвођаче и дистрибутере уља 

• опише највећа виноградарска подручја у Србији 

и у свету 

• именује највеће светске произвођаче вина у 

Србији и у свету 

• наведе највеће произвођаче и дистрибутере пива 

у свету 

• опише географско порекло биљних култура од 

којих се справљају топли напици 

• наведе највеће произвођаче и дистрибутере 
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топлих и хладних безалкохолних напитака 

• опише географско порекло, производњу и 

дистрибуцију других алкохолних пића 

• опише производњу и дистрибуцију 

кондиторских производа у Србији и у свету 

• именује врсте раног поврћа, највеће произвођаче 

и дистрибутере у Србији и у свету 

• опише географски размештај воћарске 

производње и начин трговине воћем у Србији и у 

свету 

Укупан број часова 34/30 

 

   

 

 

 

 

 

Наставни предмет: ГЕОГРАФИЈА СТОЧАРСТВА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други  

Образовни профил: Месар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

34/30    

Недељни фонд часова: 1    

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 и 1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви предмета:  

• Стицање знања о природним и друштвеним одликама одликама географске средине и о њиховом утицају на развој пољопривреде и сточарства. 

• Оспособљавање ученика да примењују географско знање 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. 

• Оспособљавање ученика за посматрање, класификацију, систематизацију, решавање проблема и закључивање. 

• Оспособљавање ученика за одговорно опхођење према себи и окружењу и за активно учествовање у заштити, обнови и унапређивању животне средине. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Садржаји 

Начин проверавања 

исхода/ циљева учења 

Исходи 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. 1 
 

15 

• појава, развој и значај сточарства 

• географски фактори и њихов 

утицај на развој и размештај 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

• опише историјски развој сточарства 

• дефинише географске факторе који утичу на 

развој и размештај сточарства 
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Сточарство - 

услови развоја и 

области гајења 

стоке  

сточарства 

• исхрана домаћих животиња у 

екстензивном и интензивном 

сточарству 

• важније врсте стоке 

• области гајења појединих врста 

стоке у свету и у нашој земљи 

• океанске и морске риболовне 

области у свету 

• значај лова у свету и код нас 

• сточне болести и њихов утицај на 

бројност грла стоке и њихов утицај 

на производњу хране  

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

• опише начине исхране домаћих животиња у 

екстензивном и интензивном сточарству 

• наведе важније врсте стоке које се гаје у свету и 

у нашој земљи 

• опише сточарске области у свету и у нашој 

земљи 

• објасни значај лова и риболова и да наведе 

најважнија риболовна подручја 

• објасни утицај сточних болести на бројност грла, 

њихов квалитет и производњу хране 

• користи стечена знања на унапређењу услова за 

развој сточарства у локалној средини  

2. 

 

 

 

 

 

Производи 

сточарства, њихов 

размештај и 

складиштење  

14 

• производи сточарства за људску 

исхрану и индустријску 

производњу 

• највећи произвођачи и 

прерађивачи производа сточарства 

на светском тржишту и у нашој 

земљи 

• сточни производи са географским 

пореклом 

• производи сточарства у исхрани 

људи (основни производи 

сточарства, утицај религије и 

традиције на исхрану) 

• сточна производња и њен значај 

за развој појединих грана 

индустрије 

• трговинска размена сточних 

производа на нашем и иностраном 

тржишту 

• транспорт живе стоке и сточних 

производа, начини складиштења и 

чувања сточних производа  

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• наведе врсте производа сточарства (исхрана и 

индустријска производња) 

• наведе највеће произвођаче и прерађиваче 

сточних производа у свету и у нашој земљи 

• именује производе сточарства са географским 

пореклом у свету и у нашој земљи 

• наведе најважније производе сточарства који се 

користе у исхрани људи 

• објасни значај сточних производа за потребе 

индустрије 

• објасни размену сточних производа на домаћем 

и светском тржишту 

• наведе начине правилног транспорта живе стоке 

и сточних производа 

• опише начине правилног складиштења и чувања 

сточних производа 

• процени које су последице неправилног чувања 

хране 

• објасни како се неправилно чување хране 

одражава на здравље људи и на животну средину  

3. 
Сточарство и 

животна средина  6 

• сточарство и деградација 

животне средине 

• географски размештај ретких и 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

• објасни утицај интензивног сточарења на 

деградацију животне средине 

• објасни како неконтролисан лов и риболов утичу 
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Корелација са другим предметима/модулима: Биологија, Хемија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заштићених животињских врста 

• унапређење и заштита ретких и 

заштићених животињских врста  

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

на нарушавање равнотеже у природи 

• наведе географски размештај ретких и 

заштићених животињских врста 

• подржи одговоран однос према животињама  

Укупан број часова 34/30    
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А. Обавезни општеобразовни предмети: МЕСАР (Трећи разред) 

Наставни предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Месар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

60    

Недељни фонд часова: 2    

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 и 1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљ предмета:  

• Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику 

• Развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевног (стандардног) језика у усменом и писаном изражавању 

• Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања, као и неговање културе дијалога 

• Оспособљавање за ефикасно комуницирање 

• Упознавање књижевне уметности 

• Унапређивање знања о сопственој култури и културама других народа 

• Развијање хуманистичког и књижевног образовања на најбољим делима српске и светске културне баштине 

• Упућивање ученика на истраживачки и критички однос према књижевности 

• Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности 

• Развијање трајног интересовања за нова сазнања  

  Задаци :  

 • овладавање знањима о српском књижевном језику, стицање вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом 

изражавању, приликом учења, образовања и интелектуалног развоја; 

  • унапређење културе језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, са 

развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура. 

•упознавањерепрезентативнихделасрпскекњижевнебаштинеиделаопштекњижевности, њиховеауторе, поетскеиестетскевредности; 

  • неговање и развијање  читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним књижевним делима из 

историје српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози; 

 • развијање литерарних афинитета да би ученици пожелели да постану читаоци рафинираног естетског укуса који ће умети да наистраживачки, стваралачки и 

активан начин читају књижевна дела свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих 

  • усвајање хуманистичких ставова, уверења и система вредности; 

  • оспособљавање за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова агресивног и 
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асоцијалног понашања и за развијање самосвести и личне одговорности; 

  • подстицање на саосећање са ближњима и одговорност према другом; 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

1. Модерна 12 

• Одлике симболизма и импресионизма 

• Шарл Бодлер: "Албатрос" 

• Богдан Поповић: "Предговор Антологији новије српске 

лирике" 

• Алекса Шантић: "Претпразничко вече" 

• Јован Дучић: "Благо цара Радована" (избор) или песма 

по избору 

• Милан Ракић: "Долап" или "Јасика" 

• В. П. Дис: "Можда спава" или С. Пандуровић: 

"Светковина" 

• Б. Станковић: дело по избору 

• Процена остварености исхода 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење 

остварености исхода 

2. тестове знања 

• наведе одлике правца, 

представнике и њихова дела 

• анализира одабрана дела, износи 

запажања и ставове 

2. 
Међуратна 

књижевност 
12 

• Одлике међуратне књижевности и представници у 

светској и српској књижевности 

• Тагоре: "Градинар" (избор)" 

• Душан Васиљев: "Човек пева после рата" 

• Милутин Бојић: "Плава гробница" 

• Милош Црњански: "Сеобе И" (одломак) 

• Иво Андрић: " Мост на Жепи" или приповетка по 

избору 

• Растко Петровић: "Људи говоре" или I. Андрић: "Ex 

Понто" 

• Процена остварености исхода 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1.праћење 

остварености исхода 

2. тестове знања 

• наведе одлике праваца, 

представнике и њихова дела 

• анализира одабрана дела, износи 

запажања и ставове 

3 

 

Савремена 

књижевност 
7 

• Савремена српска књижевност у другој половини 20. 

века 

• Савремена поезија - (по избору обрадити песму Васка 

Попе, Миодрага Павловића или Десанке Максимовић) 

• Савремена проза - Иво Андрић: "Проклета авлија" 

• Савремена драма - Душан Ковачевић: драма по избору 

• Процена остварености исхода 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1.праћење 

остварености исхода 

2. тестове знања 

• 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 

4. Лексикологија 6 • Синонимија Вредновање • препозна и одреди вредност 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 1501 
 

*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Грађанско васпитање, Верска настава 

 

 

• Хомонимија 

• Антонимија 

• Полисемија 

• Састав лексике српског књижевној језика 

• Дијалектизми 

• Архаизми и историзми 

• Вулгаризми 

• Неологизми 

• Жаргонизми 

• Термини 

• Фразеологизми 

• Евалуавија- тест 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1.праћење 

остварености исхода 

2. тестове знања 

лексеме 

• наведе примере синонима, 

антонима, хомонима, жаргона… 

5. Синтакса 5 

• Синтаксичке јединице 

• Основне реченичне и синтагматске конструкције 

• Систем зависних реченица 

• Систем независних реченица 

• Напоредне конструкције 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1.праћење 

остварености исхода 

2. тестове знања 

• одреди синтаксичке јединице у 

реченици 

• препозна типове зависних, 

независних реченица и напоредних 

конструкција 

6. Правопис 6 

• Правописни знаци 

• Општа правила интерпункције у реченици 

• Скраћенице 

• Процена остварености исхода 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1.праћење 

остварености исхода 

2. тестове знања 

• 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 

• Лексичке вежбе 

• Стилске вежбе 

• Домаћи задаци 

• Говорне вежбе 

• Школски писмени задаци 2x2+2 

• Писање молбе, жалбе, биографије… 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1.праћење 

остварености исхода 

2. тестове знања 

• 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 

Укупан број часова  60    
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ЦИЉ  

ИСХОДИ НА КРАЈУ ТРЕЋЕГ 

РАЗРЕДА 

Ученик ће бити у стању да:  

ПРЕПОРУЧЕНЕ ТЕМЕ 

ОПШТЕ И СТРУЧНЕ И 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ  

КОМУНИКАТИВНЕ 

ФУНКЦИЈЕ  

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

СЛУШАЊЕ  

Оспособљавање 

ученика за разумевање 

усменог говора  

• разуме основне поруке и захтеве 

исказане јасним стандардним 

језиком када је реч о блиским 

темама (школа, посао, хоби) 

• разуме глобално суштину нешто 

дужих разговора или дискусија на 

састанцима, који се односе на 

мање сложене садржаје из струке, 

уколико се говори разговетно 

стандардним језиком, поставља 

питања и тражи објашњења у вези 

са темом дискусије/разговора  

• Свакодневни живот 

(генерацијски конфликти и 

начини превазилажења) 

• Образовање (образовање за све, 

пракса и припреме за будуће 

занимање, размена ученика) 

• Познате фирме, предузећа, 

установе, институције у земљама 

чији се језик учи 

• Културни живот (међународни 

пројекти и учешће на њима) 

• Заштита човекове околине 

(волонтерски рад) 

• Медији (штампа, телевизија, 

електронски медији) 

• Историјски догађаји/личности 

из земаља чији се језик учи 

• Свет компјутера 

1. Представљање себе и 

других 

2. Поздрављање 

(састајање, растанак; 

формално, неформално, 

специфично по 

регионима) 

3. Идентификација и 

именовање особа, 

објеката, боја, бројева 

итд.) 

4. Давање једноставних 

упутстава и команди 

5. Изражавање молби и 

захвалности 

6. Изражавање извињења 

7. Изражавање потврде и 

негирање 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  

Комуникативна настава страних језика 

подразумева поимање језика као 

средства комуникације; инсистира на 

употреби циљног језика у учионици у 

добро осмишљеним контекстима од 

интереса за ученике; претпоставља 

примену тзв. Теацхер талк, одн. 

прилагођавање говорне делатности 

наставника интересовањима и знањима 

ученика; инсистира на комуникативном 

аспекту употребе језика, одн. на значењу 

језичке поруке, а не толико на 

граматичној прецизности исказа; 

претпоставља да се знања ученика мере 

прецизно дефинисаним релативним, а не 

Наставни предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Месар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

30    

Недељни фонд часова: 2    

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 и 1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљ  предмета: Развијање сазнајних и интелектуалних способности и стицње позитивног односа перема другим културамауз уважавање различитости и 

усвајање знања и умења потребних у комуникацији на страном језику у усменом и писаном облику. 

Задаци: Ученици требас да буду оспособљени да у школској и ваншколској свакодневици могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано и 

сходно ситуацији, продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да страни језик користе и после завршетка свог образовања, 

функционално, у будућем послу или даљем образовању, стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да уоче контрасте и врше поређења у односу на 

сопствену стварност, упознају текстове који су погодни за праћење иновација у струци. 
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(предности и мане употребе 

компјутера)  

СТРУЧНЕ ТЕМЕ  

• Као у првом разреду  

8. Изражавање допадања и 

недопадања 

9. Изражавање физичких 

сензација и потреба 

10. Исказивање 

просторних и временских 

односа 

11. Давање и тражење 

информација и 

обавештења 

12. Описивање и 

упоређивање лица и 

предмета 

13. Изрицање забране и 

реаговање на забрану 

14. Изражавање 

припадања и поседовања 

15. Скретање пажње 

16. Тражење мишљења и 

изражавање слагања и 

неслагања 

17. Тражење и давање 

дозволе 

18. Исказивање честитки 

19. Исказивање препоруке 

20. Изражавање хитности 

и обавезности 

21. Исказивање сумње и 

несигурности  

толико апсолутним критеријумима 

тачности.  

Један од кључних елемената 

комуникативне наставе је и социјална 

интеракција кроз рад у учионици. Она се 

базира на групном или индивидуалном 

решавању проблема, потрази за 

информацијама и мање или више 

комплексним задацима. У тим задацима 

увек су јасно одређени контекст, 

процедура и циљ, чиме се унапређује 

квантитет језичког материјала који је 

неопходан услов за било које учење 

језика. Такозвана комуникативно-

интерактивна парадигма у настави 

страних језика, између осталог, 

укључује и следеће компоненте: 

• усвајање језичког садржаја кроз 

циљано и осмишљено учествовање у 

друштвеном чину 

• поимање наставног програма као 

динамичне, заједнички припремљене и 

ажуриране листе задатака и активности 

• наставник је ту да омогући приступ и 

прихватање нових идеја 

• ученици се третирају као одговорни, 

креативни, активни учесници у 

друштвеном чину 

• уџбеници су само један од ресурса; 

осим њих препоручује се и примена 

других извора информација и 

дидактичких материјала, поготову кад је 

реч о стручним темама 

• учионица постаје простор који је 

могуће реструктурирати из дана у дан  

ЧИТАЊЕ  

Оспособљавање 

ученика за разумевање 

прочитаних текстова  

• разуме једноставније текстове 

(стандардна писма, информације о 

процесу рада у струци) који су 

писани обичним језиком или 

језиком струке 

• разуме опис догађаја и осећања 

• разуме основни садржај као и 

важније детаље у извештајима, 

брошурама и уговорима везаним за 

струку  

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 
Напомена: 

У трећем разреду трогодишње 

средње стручне школе нису 

предвиђени нови граматички 

садржаји. У настави се 

систематизују и утврђују они 

граматички садржаји чије 

савладавање ученицима 

представља посебну тешкоћу а 

који се у датој струци често 

користе.  

ГОВОР  

Оспособљавање 

• једноставним средствима опише 

статус и образовање, будуће 

запослење 

      Важан циљ у учењу страног језика у 

средњим стручним школама је 

овладавање језиком струке, и то у 
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ученика за кратко 

монолошко излагање 

и за учешће у дијалогу 

на страном језику  

• опише делатност, фирму, процес 

рада или пак преприча телефонски 

разговор или одлуке неког 

договора у оквиру познате лексике 

• образложи краће своје намере, 

одлуке, поступке  

оноликој мери која је неопходна да се 

језик користи ради информисаности и 

оспособљености за једноставну 

комуникацију у усменом и писаном 

облику на страном језику. Тај сегмент 

наставе страног језика који се 

прогресивно увећава од 20 до 50% током 

четворогодишњег образовања мора да 

буде јасно дефинисан и у складу са 

исходима везаним за квалификације 

струке. 

Неопходно је да стручна тематика која 

се обрађује на страном језику прати 

исходе појединих стручних предмета и 

буде у корелацији са њима. Реализација 

наставе језика струке се много више 

огледа у развијању рецептивних 

вештина него продуктивних јер је сврха 

учења страног језика, у првој линији, 

усмерена на то да се ученици оспособе 

да прате одређену стручну литературу у 

циљу информисања, праћења иновација 

и достигнућа у области струке, 

усавршавања и напредовања.  

ПИСАЊЕ  

Оспособљавање 

ученика за писање 

краћих текстова 

различитог садржаја  

• попуњава рачуне, признанице и 

хартије од вредности 

• напише једноставно пословно 

писмо према одређеном моделу 

• опише и појасни садржај схема и 

графикона везаних за струку  

ИНТЕРАКЦИЈА  

Оспособљавање 

ученика за учешће у 

дијалогу на страном 

језику и размену 

краћих писаних 

порука  

• поведе, настави и заврши неки 

једноставан разговор, под условом 

да је лице у лице са саговорником 

• буде схваћен у размени идеја и 

информација о блиским темама у 

предвидљивим, свакодневним 

ситуацијама  

      Стога је спектар текстова који се 

препоручују велики: шематски прикази, 

упутства о примени апарата, 

инструмената или пак материјала, 

хемикалија, рецепти, декларације, краћи 

стручни текстови чији је садржај 

релевантан за тематске садржаје 

стручних предмета, извештаји, каталози, 

програми сајамских активности и сл. 

Веома је битно у раду са таквим 

текстовима одредити добру дидактичку 

подршку. Добро осмишљени налози 

упућују на то да одређене текстове, у 

зависности од тежине и важности 

МЕДИЈАЦИЈА  

Оспособљавање 

ученика да преводи, 

сажима и препричава 

• Сажима садржај текста, филма, 

разговара и сл.  
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садржај краћих 

усмених и писаних 

текстова  

информација које они носе, треба 

разумети глобално, селективно или пак 

детаљно. Продуктивне вештине треба 

ограничити на строго функционалну 

примену реалну за захтеве струке. То 

подразумева писање кратких порука, 

мејлова у оквиру пословне 

комуникације (поруџбенице, 

рекламације, захтеви, молбе) и вођење 

усмене комуникације која омогућава 

споразумевање на основном нивоу било 

у директном контакту са саговорником 

или у телефонском разговору.  

Предвиђен је по један писмени 

задатак у сваком полугодишту.  

МЕДИЈСКА 

ПИСМЕНОСТ  

Оспособљавање 

ученика да користе 

медије као изворе 

информација и 

развијају критичко 

мишљење у вези са 

њима  

• идентификује различита 

гледишта о истој теми  

         

ЗНАЊА О ЈЕЗИКУ  • коректно употребљава 

једноставне структуре користећи 

зависне реченице (уз одређене 

системске елементарне грешке 

које глобални смисао не доводе у 

питање)  

   

 

Корелација са другим предметима: Грђанско васпитање, Верска настава 
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ЦИЉ  

ИСХОДИ НА КРАЈУ ТРЕЋЕГ 

РАЗРЕДА 

Ученик ће бити у стању да:  

ПРЕПОРУЧЕНЕ ТЕМЕ 

ОПШТЕ И СТРУЧНЕ И 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ  

КОМУНИКАТИВНЕ 

ФУНКЦИЈЕ  

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

СЛУШАЊЕ  

Оспособљавање 

ученика за разумевање 

усменог говора  

• разуме основне поруке и захтеве 

исказане јасним стандардним 

језиком када је реч о блиским 

темама (школа, посао, хоби) 

• разуме глобално суштину нешто 

дужих разговора или дискусија на 

састанцима, који се односе на 

мање сложене садржаје из струке, 

уколико се говори разговетно 

стандардним језиком, поставља 

питања и тражи објашњења у вези 

са темом дискусије/разговора  

• Свакодневни живот 

(генерацијски конфликти и 

начини превазилажења) 

• Образовање (образовање за све, 

пракса и припреме за будуће 

занимање, размена ученика) 

• Познате фирме, предузећа, 

установе, институције у земљама 

чији се језик учи 

• Културни живот (међународни 

пројекти и учешће на њима) 

• Заштита човекове околине 

(волонтерски рад) 

• Медији (штампа, телевизија, 

електронски медији) 

• Историјски догађаји/личности 

из земаља чији се језик учи 

• Свет компјутера 

1. Представљање себе и 

других 

2. Поздрављање 

(састајање, растанак; 

формално, неформално, 

специфично по 

регионима) 

3. Идентификација и 

именовање особа, 

објеката, боја, бројева 

итд.) 

4. Давање једноставних 

упутстава и команди 

5. Изражавање молби и 

захвалности 

6. Изражавање извињења 

7. Изражавање потврде и 

негирање 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  

Комуникативна настава страних језика 

подразумева поимање језика као 

средства комуникације; инсистира на 

употреби циљног језика у учионици у 

добро осмишљеним контекстима од 

интереса за ученике; претпоставља 

примену тзв. Теацхер талк, одн. 

прилагођавање говорне делатности 

наставника интересовањима и знањима 

ученика; инсистира на комуникативном 

аспекту употребе језика, одн. на значењу 

језичке поруке, а не толико на 

граматичној прецизности исказа; 

претпоставља да се знања ученика мере 

прецизно дефинисаним релативним, а не 

Наставни предмет: РУСКИ ЈЕЗИК 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Месар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

30    

Недељни фонд часова: 2    

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 и 1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљ  наставе предмета: Развијање сазнајних и интелектуалних способности и стицње позитивног односа перема другим културамауз уважавање различитости 

и усвајање знања и умења потребних у комуникацији на страном језику у усменом и писаном облику. 

Задаци: Ученици требас да буду оспособљени да у школској и ваншколској свакодневици могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано и 

сходно ситуацији, продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да страни језик користе и после завршетка свог образовања, 

функционално, у будућем послу или даљем образовању, стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да уоче контрасте и врше поређења у односу на 

сопствену стварност, упознају текстове који су погодни за праћење иновација у струци. 
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(предности и мане употребе 

компјутера)  

СТРУЧНЕ ТЕМЕ  

• Као у првом разреду  

8. Изражавање допадања и 

недопадања 

9. Изражавање физичких 

сензација и потреба 

10. Исказивање 

просторних и временских 

односа 

11. Давање и тражење 

информација и 

обавештења 

12. Описивање и 

упоређивање лица и 

предмета 

13. Изрицање забране и 

реаговање на забрану 

14. Изражавање 

припадања и поседовања 

15. Скретање пажње 

16. Тражење мишљења и 

изражавање слагања и 

неслагања 

17. Тражење и давање 

дозволе 

18. Исказивање честитки 

19. Исказивање препоруке 

20. Изражавање хитности 

и обавезности 

21. Исказивање сумње и 

несигурности  

толико апсолутним критеријумима 

тачности.  

Један од кључних елемената 

комуникативне наставе је и социјална 

интеракција кроз рад у учионици. Она се 

базира на групном или индивидуалном 

решавању проблема, потрази за 

информацијама и мање или више 

комплексним задацима. У тим задацима 

увек су јасно одређени контекст, 

процедура и циљ, чиме се унапређује 

квантитет језичког материјала који је 

неопходан услов за било које учење 

језика. Такозвана комуникативно-

интерактивна парадигма у настави 

страних језика, између осталог, 

укључује и следеће компоненте: 

• усвајање језичког садржаја кроз 

циљано и осмишљено учествовање у 

друштвеном чину 

• поимање наставног програма као 

динамичне, заједнички припремљене и 

ажуриране листе задатака и активности 

• наставник је ту да омогући приступ и 

прихватање нових идеја 

• ученици се третирају као одговорни, 

креативни, активни учесници у 

друштвеном чину 

• уџбеници су само један од ресурса; 

осим њих препоручује се и примена 

других извора информација и 

дидактичких материјала, поготову кад је 

реч о стручним темама 

• учионица постаје простор који је 

могуће реструктурирати из дана у дан  

ЧИТАЊЕ  

Оспособљавање 

ученика за разумевање 

прочитаних текстова  

• разуме једноставније текстове 

(стандардна писма, информације о 

процесу рада у струци) који су 

писани обичним језиком или 

језиком струке 

• разуме опис догађаја и осећања 

• разуме основни садржај као и 

важније детаље у извештајима, 

брошурама и уговорима везаним за 

струку  

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 
Напомена: 

У трећем разреду трогодишње 

средње стручне школе нису 

предвиђени нови граматички 

садржаји. У настави се 

систематизују и утврђују они 

граматички садржаји чије 

савладавање ученицима 

представља посебну тешкоћу а 

који се у датој струци често 

користе.  

ГОВОР  

Оспособљавање 

• једноставним средствима опише 

статус и образовање, будуће 

запослење 

      Важан циљ у учењу страног језика у 

средњим стручним школама је 

овладавање језиком струке, и то у 
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ученика за кратко 

монолошко излагање 

и за учешће у дијалогу 

на страном језику  

• опише делатност, фирму, процес 

рада или пак преприча телефонски 

разговор или одлуке неког 

договора у оквиру познате лексике 

• образложи краће своје намере, 

одлуке, поступке  

оноликој мери која је неопходна да се 

језик користи ради информисаности и 

оспособљености за једноставну 

комуникацију у усменом и писаном 

облику на страном језику. Тај сегмент 

наставе страног језика који се 

прогресивно увећава од 20 до 50% током 

четворогодишњег образовања мора да 

буде јасно дефинисан и у складу са 

исходима везаним за квалификације 

струке. 

Неопходно је да стручна тематика која 

се обрађује на страном језику прати 

исходе појединих стручних предмета и 

буде у корелацији са њима. Реализација 

наставе језика струке се много више 

огледа у развијању рецептивних 

вештина него продуктивних јер је сврха 

учења страног језика, у првој линији, 

усмерена на то да се ученици оспособе 

да прате одређену стручну литературу у 

циљу информисања, праћења иновација 

и достигнућа у области струке, 

усавршавања и напредовања.  

ПИСАЊЕ  

Оспособљавање 

ученика за писање 

краћих текстова 

различитог садржаја  

• попуњава рачуне, признанице и 

хартије од вредности 

• напише једноставно пословно 

писмо према одређеном моделу 

• опише и појасни садржај схема и 

графикона везаних за струку  

ИНТЕРАКЦИЈА  

Оспособљавање 

ученика за учешће у 

дијалогу на страном 

језику и размену 

краћих писаних 

порука  

• поведе, настави и заврши неки 

једноставан разговор, под условом 

да је лице у лице са саговорником 

• буде схваћен у размени идеја и 

информација о блиским темама у 

предвидљивим, свакодневним 

ситуацијама  

      Стога је спектар текстова који се 

препоручују велики: шематски прикази, 

упутства о примени апарата, 

инструмената или пак материјала, 

хемикалија, рецепти, декларације, краћи 

стручни текстови чији је садржај 

релевантан за тематске садржаје 

стручних предмета, извештаји, каталози, 

програми сајамских активности и сл. 

Веома је битно у раду са таквим 

текстовима одредити добру дидактичку 

подршку. Добро осмишљени налози 

упућују на то да одређене текстове, у 

зависности од тежине и важности 

МЕДИЈАЦИЈА  

Оспособљавање 

ученика да преводи, 

сажима и препричава 

• Сажима садржај текста, филма, 

разговара и сл.  
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садржај краћих 

усмених и писаних 

текстова  

информација које они носе, треба 

разумети глобално, селективно или пак 

детаљно. Продуктивне вештине треба 

ограничити на строго функционалну 

примену реалну за захтеве струке. То 

подразумева писање кратких порука, 

мејлова у оквиру пословне 

комуникације (поруџбенице, 

рекламације, захтеви, молбе) и вођење 

усмене комуникације која омогућава 

споразумевање на основном нивоу било 

у директном контакту са саговорником 

или у телефонском разговору.  

Предвиђен је по један писмени 

задатак у сваком полугодишту.  

МЕДИЈСКА 

ПИСМЕНОСТ  

Оспособљавање 

ученика да користе 

медије као изворе 

информација и 

развијају критичко 

мишљење у вези са 

њима  

• идентификује различита 

гледишта о истој теми  

         

ЗНАЊА О ЈЕЗИКУ  • коректно употребљава 

једноставне структуре користећи 

зависне реченице (уз одређене 

системске елементарне грешке 

које глобални смисао не доводе у 

питање)  
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Наставни предмет: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, прооизводња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Месар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

60    

Недељни фонд часова: 2    

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 и 1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

ЦИЉ ПРЕДМЕТА  

Општи циљ предмета:  

Циљ физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно - образовним подручјима, 

допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени 

моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада.  

Посебни циљеви предмета:  

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

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

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

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

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

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме 

ученик ће бити у стању 

да: 

1. 

• Здравствена 

култура и физичка 

активност, као 

основа за 

реализовање 

постављених 

циљева и исхода; 

 

• Вежбе обликовања (јачања, лабављење и растезање); 

• Вежбе из корективне гимнастике; 

• Провера стања моторичких и функционалних 

способности; 

 

• 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 
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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; 

2. 

• Развој моторичких 

и функционалних 

способности човека, 

као основа за 

реализовање 

постављених 

циљева и исхода; 

 

• Вежбе снаге без и са малим теговима (до 4 кг.); 

• Трчање на 60 м и 100 м; 

• Трчање на 800 м ученице и 1000 м ученици; 

• Вежбе растезања (број понављања и издржај у крајњем 

положају), 

• Полигони спретности и окретности и спортске игре; 

• Аеробик; 

 

• 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; 

3. 

• Усвајање знања, 

умења и вештина из 

спортских грана и 

дисциплина као 

основа за 

реализовање 

постављених 

циљева и исхода;  

• Програм по избору 

ученика:  

• Ритмичка 

гимнастика и 

 

ПРОГРАМ ПО ИЗБОРУ УЧЕНИКА  

• РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА И НАРОДНИ 

ПЛЕСОВИ 

- Савладавање основних вежби: докорак,", мењајући 

корак галопом у свим правцима, полкин корак, далеко 

високи скок, "makazice; 

- Систематска обрада естетског покрета тела у месту и 

у кретању без реквизита и са реквизитима, користећи 

при томе различиту динамику, ритам и темпо, 

- Примена савладане технике естетског покрета и 

кретања у кратким саставима. 

- Треба савладати најмање пет народних плесова. 

 

• 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 
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народни плесови;  

• Спортска игра (по 

избору);  

• Рукомет;  

• Фудбал;  

• Кошарка;  

• Одбојка;  

• Пливање;  

• Борилачке 

вештине;  

• Клизање, смучање; 

- Припрема за такмичење и приредбе и учешће на 

њима.  

• СПОРТСКА ИГРА (по избору) 

- Понављање и учвршћивање раније обучаваних 

елемената игре. 

- Даље проширивање и продубљавање техничко-

тактичке припремљености ученика у складу са 

изборним програмом за дату игру.  

РУКОМЕТ 

- Увежбавати основне техничке елементе који су 

предвиђени програмским садржајима за основну 

школу. 

- Покривање и откривање играча, одузимање лопте, 

ометање противника. Општи принципи постављања 

играча у одбрани и нападу. Напад са једним и два 

играча и напад против зонске одбране. Зонска одбрана 

и напад "човек на човека". Уигравање кроз тренажни 

процес. 

 

- Правила игре. 

- Учествовање на разредним, школским и 

међушколским такмичењима.  

ФУДБАЛ 

- Увежбавати основне техничке елементе који су 

предвиђени програмским садржајима за основну 

школу. 

- Покривање и откривање играча, одузимање лопте и 

ометање противника. Општи принципи постављања 

играча у нападу и одбрани. Разне варијанте напада и 

одбране. Уигравање кроз тренажни процес. 

Правила малог фудбала. 

Учествовање на разним школским и међушколским 

такмичењима.  

КОШАРКА 

- Увежбавати основне техничке елементе који су 

предвиђени програмским садржајима за основну школу 

- Техника кошарке. Шутирање на кош из места и 

кретања, шут са једном или обема рукама, са разних 

одстојања од коша. Постављање и кретање играча у 

спортске игре као и 

вежбе из осталих 

програмом предвиђених 

садржаја 

• Детаљније опише 

правила спортске гране 

за коју показује посебан 

интерес - за коју школа 

има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика 

физичког васпитања 

важно, да активно 

учествује у процесу 

наставе и да самостално 

спроводи одређен 

програм физичке и 

спортске активности; 

• Жели да се бави 

физичким, односно 

спортским 

активностима, пошто 

сагледава (детектује) 

позитивне 

карактеристике физичке 

и спортске активности - 

њихове позитивне 

утицаје на здравље, 

дружење и добро 

расположење; 

• Сагледа негативне 

утицаје савременог 

начина живота (пушење, 

дрога, насиље, 

деликвентно понашање) 

и буде свестан да је 

физичким, односно 

спортским 

активностима могуће 
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нападу и одбрани. Одбрана "зоном" и "човек на 

човека". Напад против ових врста одбрана. 

Контранапад у разним варијантама и принцип блока. 

Правила игре и суђење. 

Учествовање на разредним и школским такмичењима.  

ОДБОЈКА 

- Увежбавати основне техничке елементе који су 

предвиђени програмским садржајима за основну школу 

- Техника одбојке. Игра са повученим и истуреним 

центром. Смечирање и његова блокада. Уигравање кроз 

тренажни процес. 

- Правила игре и суђења. 

- Учествовање на одељенским, разредним и 

међушколским такмичењима.  

ПЛИВАЊЕ 

- Упознавање и примена основних сигурносних мера у 

пливању; 

- Усвајање две технике пливања (по склоностима и 

избору ученика). Вежбање ради постизања бољих 

резултата. Скок на старту и окрети. 

- Учествовање на одељенским, разредним и 

међушколским такмичењима.  

БОРИЛАЧКЕ ВЕШТИНЕ 

- Избор борилачке вештине која се изучава на 

матичним факултетима спорта и физичког васпитања, и 

која је у програму Школских спортских такмичења. 

Наставник у складу са могућностима школе и 

интересовањима ученика предлаже наставни програм.  

КЛИЗАЊЕ И СКИЈАЊЕ 

- Програмски задаци из клизања и скијања обухватају 

савладавање основне технике и упознавање са 

правилима такмичења. Наставник предлаже наставни 

програм, који се заснива на програму клизања и 

предмета скијање на матичним факултетима. 

предупредити негативне 

утицаје; 

• Комуницира путем 

физичких односно 

спортских активности са 

својим друговима и 

ужива у дружењу и 

контактима; 

• Доводи у везу 

свакодневни живот и 

способност за учење и 

практичан рад са 

физичким, односно 

спортским 

активностима и 

правилном исхраном; 

• самостално бира 

физичку, односно 

спортску активност и 

изводи је у окружењу у 

коме живи (да ли си ово 

намерно избацио?. 

• Објасни да покрет и 

кретање, без обзира на 

то којој врсти физичке, 

односно спортске 

активности припада, 

има своју естетску 

компоненту (лепота 

извођења, лепота 

доживљаја); 

• Ужива у извођењу 

покрета и кретања; 

• Наводи основне 

олимпијске принципе и 

примењује их на 

школским спортским 

такмичењима и у 

слободном времену; 
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Сваки од образовних профила има карактеристике везане за обављање конкретних стручних послова, који захтевају одређене положаје тела, покрете и кретања, 

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

предмета и професори физичког васпитања дефинишу могуће професионалне поремећаје, на основу чега се програмирају се посебни садржаји, којима се 

обезбеђује превенција. • Биологија • Физика • Екологија • Хемија • Ликовна култура • Музичка култура 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Препозна 

нетолерантно понашање 

својих другова и реагује 

на њега, шири дух 

пријатељства, буде 

истрајан је у својим 

активностима. 

• Се правилно односи 

према окружењу у коме 

вежба, рекреира се и 

бави се спортом, што 

преноси у свакодневни 

живот 

• Учествује на школском 

такмичењу и у систему 

школских спортских 

такмичења 

Укупан број часова 60    
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Наставни предмет: МАТЕМАТИКА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Месар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

30    

Недељни фонд часова: 1    

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 и 1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви предмета:  

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 

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 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама Вредновање остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

1. 
Аналитичка 

геометрија у равни 16 

• Системи линеарних једначина. Гаусов 

алгоритам 

• Декартов координатни систем у равни. 

Координате тачке и растојање између две 

тачке 

• Једначина праве у Декартовом правоуглом 

координатном систему. Општи и 

експлицитни облик једначине праве 

• Једначина праве одређена тачком и 

коефицијентом правца 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. усмену проверу знања 

2. писмену провера знања 

3. тестове знања 

• 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 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 1516 
 

Корелација са другим предметима: Физика, Хемија,  Операције и мерења у месарст ву, Тржиште и промет меса,  Предузетништво  

• Једначина праве одређена двема тачкама 

• Узајамни положај две праве 

• Нормални облик једначине праве и 

растојање тачке од праве 

• Круг 

• Узајамни положај праве и круга 

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 

• 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 

2. 

Елементи 

финансијске 

математике 
6 

• Прост каматни рачун (каматни рачун од 

сто, више сто и ниже сто) 

• Примена простог каматног рачуна (рад са 

меницама и са рачуном штедног улога, 

потрошачки кредити) 

• Појам сложеног каматног рачуна 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. усмену проверу знања 

2. писмену провера знања 

3. тестове знања 

• 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 

3. 
Писмени задаци са 

исправкама 8 
Писмени задаци 

Исправак писменог задатка 
Индивидуални рад писмено 

 

Укупан број часова 30    
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Наставни предмет: ГЕОГРАФИЈА 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Месар  

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

30    

Недељни фонд часова: 1    

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 и 1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви  предмета: 

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

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

• Стицање нових и продубљених знања о савременим географским појавама, објектима и процесима на територији Републике Србије; 

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

• Разумевање актуелне географске стварности наше земље и савременог света; 

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

мултикултуралном и мултијезичком свету; 

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

• Оспособљавање ученика за одговорно опхођење према себи и окружењу и за активно учествовање у заштити, обнови и унапређивању животне средине. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

 

1. 
Увод 2 

• Предмет проучавања, подела и значај 

• Место географије у систему наука 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестови знања 

• 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 

2. 

 

Савремене 

компоненте 

географског 

положаја Србије 

3 

• Површина, границе, државно уређење и 

државна обележја Србије 

•Савремене компоненте географског 

положаја Србије 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестови знања 

• дефинише појам и функције државних 

граница, разуме државно уређење Србије и 

познаје државна обележја: грб, заставу, химну 

• објашњава на карти положај и величину 

територије Србије уз кратак опис битних 

карактеристика граница са суседним земљама 

• дефинише појам југоисточна Европа, лоцира 
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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 

3. 

 

Природни ресурси 

Србије и њихов 

економско 

географски значај 

4 

• Рељеф Србије 

• Клима, воде и водни ресурси, састав и 

карактер тла, биљни и животињски свет 

(одлике и економско-географски значај) 

• Заштићена природна добра у Србији и 

заштита, очување и унапређивање природе 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестови знања 

• одреди у геолошком саставу Србије 

заступљеност стена различите старости, 

састава и порекла значајних за појаву руда и 

минерала 

• лоцира у оквиру геотектонске структуре 

Србије велике целине: Српско-македонску 

масу, Карпато-балканиде, Унутрашње 

динариде, Централне динариде и Панонску 

депресију и објасни њихов постанак (деловање 

унутрашњих тектонских и спољашњих сила) 

• идентификује основне макро-целине рељефа 

Србије: Панонски басен и Планинску област 

• одреди Планинску област и преглед 

громадних, карпатско-балканских, динарских 

планина и већих котлина 

• објасни елементе и факторе климе, разликује 

климатске типове у Србији и њихове одлике 

• направи преглед водног богатства Србије: 

одреди на карти развођа сливова, објасни 

постанак, поделу и значај језера и 

термоминералних вода 

• закључује о економском значају вода за 

снабдевање насеља, наводњавање, производњу 

хидроенергије, пловидбу, рибарство и туризам 

• дискутује о загађивачима, последицама и 

мерама заштите 

• познаје утицај физичко-географских фактора 

на формирање типова вегетације и 

разноврсност животињског света панонске и 
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планинске области Србије 

• дефинише појам природне средине, предмет 

проучавања заштите природе, значај заштите и 

унапређивања природе 

• наведе елементе природне средине, 

загађиваче воде, ваздуха, земљишта; последице 

загађивања и мере заштите. 

• препозна појаве штетне по своје природно и 

културно окружење и активно учествује у 

њиховој заштити, обнови и унапређивању. 

• дефинише: парк природе, предео изузетних 

одлика, резерват природе, споменик природе и 

природне реткости. 

4. 

 

Становништво и 

насеља Србије 
5 

• Антропогеографска обележја Историјско-

географски континуитет насељавања 

Србије 

• Кретање и територијални размештај 

становништва (наталитет, морталитет и 

природни прираштај) 

• Миграције. Појам, значај, типови и 

видови 

• Структура становништва: биолошка, 

економска, социјална, национална (етничка 

и верска) 

• Демографски проблеми и популациона 

политика у Србији 

• Срби и наше становништво ван граница 

Србије 

• Постанак, развој и размештај насеља 

Србије 

• Подела насеља. Сеоска, градска, 

приградска и привремена 

• Економско-географски фактори развоја и 

трансформације насеља и њихових мрежа и 

система 

• Градски центри и њихова улога у 

регионалној организацији Србије 

• Антропогена културна добра и њихова 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестови знања 

• опише антропогеографска обележја и 

историјско-географски континуитет 

насељавања Србије 

• објасни кретање становништва и 

територијални размештај становништва у 

Србији 

• укаже на промену броја становника Србије и 

наведе факторе који условљавају промене 

становништва 

• уз помоћ графичких метода анализира 

основне демографске одлике; да их објашњава, 

врши предвиђања и изводи закључке. 

• дефинише појам миграције и разликује 

типове и видове миграција 

• објасни структуру становништва у Србији 

(биолошка, економска, социјална, национална) 

• разликује појмове: националног, етничког и 

културног идентитета 

• изгради став о једнаким правима људи без 

обзира на расну, националну, верску и другу 

припадност 

• објасни демографске проблеме и 

популациону политику у Србији 

• дефинише појам дијаспоре 

• лоцира подручја на којима живи српско 
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заштита. становништво у непосредном и ширем 

окружењу (Мађарска, Румунија, Македонија, 

Албанија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, 

Хрватска и Словенија) 

• објасни основне карактеристике 

становништва Републике Српске 

• лоцира аутохтоне српске територије (северни 

делови Далмације, Лика, Кордун, Банија, 

Славонија и Барања) 

• објасни радне миграције у европске 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 Србије 

• дефинише појам насеља 

• објасни постанак, развој и размештај насеља 

Србије 

• наведе факторе развоја и трансформације 

насеља и њихових мрежа и система 

• именује антропогена културна добра и 

објасни њихову заштиту 

5. 

 
Привреда Србије 3 

• Основне карактеристике привреде Србије. 

• Пољопривреда, шумарство, лов и риболов 

• Рударство и енергетика 

• Индустрија: појам, подела, структура и 

значај 

• Саобраћај и трговина 

• Туризам 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестови знања 

• анализира утицај природних и друштвених 

чиниоца на условљеност развоја и размештаја 

привреде Србије и групише гране привреде по 

секторима 

• објасни како природни и друштвени фактори 

утичу на развој и размештај пољопривреде 

Србије 

• дефинише гране пољопривреде у ужем 

смислу (земљорадња и сточарство) и ширем 

смислу (шумарство, лов и риболов), наведе 

значај пољопривреде 

• препозна основне функције шумарства, значај 
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шума, факторе који их угрожавају и мере 

заштите 

• утврди значај лова и риболова 

• дефинише значај енергетике и рударства; 

наведе енергетске ресурсе и минералне 

сировине и направи њихов картографски 

преглед на територији Србије 

• објасни појмове индустрија и 

индустријализација, одрживи развој и наведе 

факторе развоја и размештаја, поделу 

индустрије и њен значај 

• анализира утицај природних и друштвених 

фактора на развој саобраћаја, кратко опише 

врсте саобраћаја и њихов значај 

• направи картографски преглед главних 

друмских и железничких праваца у Србији, 

пловних река и канала, већих лука и аеродрома 

• дефинише појмове: трговина, трговински и 

платни биланс и одреди значај трговине 

• анализира утицај природних и друштвених 

фактора на развој туризма, дефинше и наведе 

поделу туризма 

6. 

 

Регионалне целине 

Србије 
9 

• Војводина 

• Шумадија и Поморавље (западно и 

велико) Западна Србија 

• Старовлашко-рашка висија 

• Источна Србија 

• Јужно Поморавље 

• Косово и Метохија 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестови знања 

• дефинише појам регије и направи 

картографски преглед регионалних целина 

Србије 

• лоцира на карти Србије границе Војводине и 

њених предеоних целина и препозна њене 

природне и друштвене одлике 

• потврди на карти Србије границе Шумадије и 

Поморавља и наведе њихове природне и 

друштвене одлике 

• препозна на карти Србије границе Западне 

Србије и опише њене природне и друштвене 

одлике 

• покаже на карти Србије Старовлашко-рашку 

висију уз анализу њених природних и 

друштвених одлика 

• лоцира на карти Србије границе Источне 
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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 

7. 

Србија и 

савремени процеси 

у Европи и Свету 

4 

• Сарадња Србије са другим државама и 

међународним организацијама 

• Европска унија - оснивање, чланице, 

циљеви, проблеми, фондови и њихова 

приступачност 

• Однос Србије према осталим европским и 

ваневропским економским и политичким 

интеграцијама 

• Светско тржиште капитала, структура и 

међународни значај 

• Уједињене нације. Структура и 

међународни значај. Србија и УН 

• Глобализација као светски процес 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестови знања 

• дефинише појмове: процес интеграције, 

демократска регионализација, глобализација 

• објасни економске интеграције на Балкану и у 

југоисточној Европи и познаје мирољубиву 

политику Србије у међународним оквирима и 

на Балкану 

• опише историјат развоја, наведе циљеве и 

дефинише проблеме унутар Уније 

• објасни услове које Србија треба да испуни да 

би постала равноправна чланица заједнице 

• разликује улогу, значај и видове деловања 

међународних организација: (ЦЕФТА, ЕФТА, 

НАФТА, ОЕЦД, ОПЕК, АПЕК, Г8, БРИК...) 

• објасни улогу, значај и видове деловања 

Светске банке и Међународног монетарног 

фонда и улогу Србије у овим организацијама 

• опише историјат развоја УН, наведе циљеве и 

структуру организације и образложи 

приврженост Србије УН 

• дефинише појам глобализације и разликује 

политичке, територијалне, економске, културне 

и друге видове глобализације 

Укупан број часова  30    

Корелација са другим предметима : Српски језик и књижевност, •Историја,  Стручни предмети у зависности од образовног профила 
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Наставни предмет: ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Месар  

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

30    

Недељни фонд часова: 1    

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 и 1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви предмета: 

• 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. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. 

Основни 

појмови 

екологије 

4 

• Дефиниција, предмет истраживања и значај екологије 

• Структура екосистема 

• Процеси који се одигравају у екосистему 

• Биодиверзитет 

• Биосфера као јединствени еколошки систем Земље 

Евидентирање и 

оцењивање ученика 

(путем усмене и 

писане провере 

знања, тестирања, 

израде 

презентација) 

 

 

 

• Дефиниција, предмет истраживања и значај 

екологије 

• Структура екосистема 

• Процеси који се одигравају у екосистему 

• Биодиверзитет 

• Биосфера као јединствени еколошки систем 

Земље  

 

2. 

Животна 

средина и 

одрживи 

развој 

17 

• Извори загађивања животне средине 

• Последице загађивања животне средине 

• Заштита животне средине и одрживи развој 

• Глобалне промене у животној средини и њихове 

последице 

Евидентирање и 

оцењивање ученика 

(путем усмене и 

писане провере 

знања, тестирања, 

израде 

презентација) 

• наведе изворе загађивања животне средине 

• анализира врсте загађивања свог 

непосредног окружења 

• процени последице загађивања животне 

средине 

• објасни значај одрживог развоја 

• наведе облике енергетске ефикасности 

• наведе узроке нестајања биљних и 

животињских врста на територији Србије 
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*Корелација са другим наставним предметима: Географија, Физика, Хемија, Исхрана људи  

 

 

 

 

 

 

 

• испољи одговоран однос према домаћим 

животињама, кућним љубимцима, огледним 

животињама, крзнашицама и осталим 

угроженим животињским и биљним врстама 

• процени последице глобалних климатских 

промена 

 

3. 

Еколошка 

култура 
9 

• Уређење животног и радног простора 

• Потрошачка култура 

• Употреба ГМ хране 

• Утицај савременог начина живота на здравље човека 

Евидентирање и 

оцењивање ученика 

(путем усмене и 

писане провере 

знања, тестирања, 

израде 

презентација) 

• објасни значај одржавања личне хигијене, 

хигијене животног и радног простора 

• разликује адитиве опасне по здравље 

• објасни значај употребе производа у складу 

са декларацијом и упутством у циљу очувања 

сопственог здравља и заштите животне 

средине 

• процени значај употребе биоразградиве 

амбалаже 

• објасни начине и значај одлагања отпада 

• протумачи утицаје стреса, буке, 

психоактивних супстанци, брзе хране и 

физичке активности на здравље човека 

Укупан број часова         30      
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Наставни предмет: СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Месар  

Годишњи фонд часова: 

 

Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

30    

Недељни фонд часова: 1    

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 и 1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви  предмета:  

• Упознавање са функционисањем, структуром и организацијом друштва  

• Упознавање са Уставом Републике Србије, његовим историјским претечама и правосудним системом Републике Србије  

• Упознавање са политиком као вештином управљања друштвом 

• Оспособљавање за демократско мишљење 

• Упознавање са функционисањем државних институција и органа власти  

• Богаћење знања о људским правима и слободама и о улози појединца у друштвеном и политичком животу  

• Обогаћивање знања о државности Републике Србије поређењем традиције и садашњег стања 

• Развијање знања о аутономији и локалној самоуправи  

• Развијање знања о културним тековинама  

• Оспособљавање за живот у друштву изложеном сталним променама и изазовима које доноси развој савременог друштва 

• Стицање знања о хоризонталној и вертикалној покретљивости друштва 

Редни 

бр. 
Назив теме Бр. часова Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. 

Структура  и 

организација 

друштва 

8 

• Појам и елементи друштва 

• Друштвене групе 

• Брак и породица 

• Друштвена подела рада 

• Друштвено раслојавање 

•Друштвене установе и 

организације 

• Насеља и становништво 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• 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 друштвене 

организације и направи разлику између њих 

• разликује особености сеоског и градског 

становништва 

 

2. 

Устав и правна 

држава у 

Републици Србији 

4 

• Значење Устава Републике 

Србије 

• Принципи уставност и 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

• схвати значај устава као највишег правног акта 

• разликује устав од закона 

• направи преглед развоја уставности у Србији 
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законитости 

• Уставни суд 

• Редовни судови 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• разликује уставност и законитост 

• уочи значај владавине права и правне државе 

• зна основне одредбе Устава Републике Србије 

• схвати функционисање правосудног система 

Републике Србије 

• разликује врсте судских поступака 

 

3. 

Демократија и 

механизми власти 

у Републици 

Србији 

4 

• Сувереност народа и грађани 

• Облици непосредне демократије 

• Вишепартијски систем 

• Избори 

• Скупштина 

• Органи власти 

 

 

 

 

 

 

 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• објасни појам, развој и облике суверености и 

демократије 

• опише улогу политике у друштву 

• зна државне симболе и елементе државности 

• разликује законодавну, извршну и судску власт 

• разликује удружења грађана и политичке 

партије 

• препозна идеолошке разлике партија и поделу 

на левицу, десницу и центар 

• схвати изборни поступак и конституисање 

скупштине и владе 

• разликује државне органе власти 

4. 

Грађанин  и 

његова права и 

слободе у србији 

4 

• Политичке слободе и права 

грађана 

• Економске слободе и права 

грађана 

• Личне слободе и права грађана 

• Остале слободе и права грађана 

• Заштита уставом гарантованих 

права и слобода 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• схвати људска права и слободе и свој положај у 

друштву 

• уочи специфичности породичног права 

• зна на који начин се штите права и слободе 

грађана 

5. 

Србија  као 

држава, 

аутономија и 

локална 

самоуправа 

2 

• Србија, њена државност и 

уставотворна власт (традиција и 

садашње стање) 

• Облици аутономије 

• Демократска локална самоуправа 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• пореди садашње стање и традицију државности 

и уставности у Србији 

• разликује аутономију и локалну самоуправу 

• разуме функционисање локалне самоуправе 

6. 
Култура  и 

друштво 
5 

• Појам културе и цивилизације 

• Религија 

• Настанак религијског мишљења 

• Монотеистичке религије 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

• уочи разлику и сличности између културе и 

цивилизације 

• схвати настанак религије и религијског 

мишљења 
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*Корелација са другим наставним предметима/модулима:Историја 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Хришћанство 

• Обичај и морал 

• Уметност 

• Масовна култура 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• идентификује монотеистичке религије и 

објасни специфичности хришћанства 

• разликује обичај и морал 

• схвати разлику између уметности, масовне 

културе, подкултуре, шунда и кича 

7. 

Друштвене  

промене и развој 

друштва 

3 

• Појам и врсте друштвених 

промена 

• Друштвена покретљивост 

• Друштвени развој 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• идентификује друштвене промене 

• зна основне карактеристике хоризонталне и 

вертикалне покретљивости 

• препозна друштвени развој 

• формира став према савременим тенденцијама 

у развоју глобалног друштва 

укупан број часова       30         
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Б. Обавезни стручни предмети: МЕСАР (Трећи разред) 

Наставни предмет: ПРЕРАДА МЕСА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи  

Образовни профил: Месар  

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

90  420 120 

Недељни фонд часова: 3  14  

Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране 

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012 ,2/2013 ,3/2014, м5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви предмета:  
- Оспособљавање ученика за израду производа од меса уз максималну примену мера хигијенско-техничке заштите (ХАЦЦП) 

- 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 

Задаци:  
• Стицање знања и вештина прераде меса примењујући висок степен мера хигијенско-техничке заштите, ХАЦЦП принципа и Закона о безбедности хране  

• Стицање знања о принципима и начинима конзервисања меса 

• 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 

• 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 врста кобасица 

• 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 

• 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 

• Стицање знања о врстама конзерви и готових јела и технолошком процесу производње 
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• Стицање знања о врстама амбалажног материјала и начинима паковања меса и производа од меса 

• Стицање знања о врстама деликатеса од меса - прерађевина од меса, излагање и аранжирање према врстама и категоријама у расхладним витринама, начинима 

презентације и продаје 

 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 
Садржаји Исходи 

Начин 

проверавања 

исхода/ циљева 

учења 

1. 

 

Методе 

конзервисања 
69 

Теорија 

• Принципи и начини конзервисања меса 

• Сољење и саламурење меса 

• Димљење и сушење меса 

• Пастеризација и стерилизација у преради 

меса 

• Конзервисање меса дејством високих 

температура (печење, кување, динстање, 

пржење, бланширање...) 

 

Практична настава и настава у блоку 

• Сољење и саламурење меса 

• Димљење и сушење меса 

• Пастеризација и стерилизација у преради 

меса 

• Конзервисање меса дејством високих 

температура (печење, кување, динстање, 

пржење, бланширање...) 

• 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 

 

 

• усоли и усаламури месо 

• одими и осуши месо 

• примени пастеризацију, стерилизацију и остале начине 

конзервисање меса дејством високих температура 

• током прераде меса да примени и поштује висок степен 

мера хигијенско-техничке заштите, ХАЦЦП принципа и 

Закона о безбедности хране 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 

остварености 

исхода 

• тестове знања 

• тестове 

практичних 

вештина 

 

 

2. 

Помоћне 

сировине у 

преради меса 

40 

Теорија 

• Зачини  

• Додатни састојци 

• Адитиви 

• Омотачи - природни и вештачки 

• Законска регулатива 

 

 

 

Практична настава и настава у блоку 

• Зачини  

• Додатни састојци 

• 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 адитив 

 

 

• одабере, измери и примени помоћне сировине по 

одговарајућој рецептури 

• одабере и припреми природне или вештачке омотаче за 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 

остварености 

исхода 

• тестове знања 

• тестове 

практичних 

вештина 
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• Адитиви 

• Омотачи - природни и вештачки 

• Законска регулатива 

пуњење 

• примени законску регулативу за адитиве имене 

адитива 

 

3. 

Производња 

кобасица 
183 

Теорија 

• Категорије меса за кобасичарске 

производе  

• Масно ткиво и категоризација за 

кобасичарске производе  

• Појам, својства, представници и 

технолошки процес производње куваних 

кобасица 

• Појам, својства, представници и 

технолошки процес производње барених 

кобасица 

• Појам, својства, представници и 

технолошки процес производње 

ферментисаних кобасица 

• Појам, својства и технолошки процес 

производње свежих кобасица 

• Услови које морају да испуњавају 

поједине групе кобасица по Правилнику о 

квалитету и другим захтевима за производе 

од меса 

 

Практична настава и настава у блоку 

• Одабир, обрада и категоризација меса и 

масног ткива за кобасичарске производе  

• Производња куваних кобасица 

• Производња барених кобасица 

• Производња ферментисаних кобасица 

• Производња свежих кобасица 

• Пуни, парује, качи кобасице 

• Изврши контролу квалитета  

• Услови које морају да испуњавају 

поједине групе кобасица по Правилнику о 

квалитету и другим захтевима за производе 

од меса 

• 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 

• дефинише услове које по Правилнику о квалитету и 

другим захтевима за производе од меса, морају да 

испуњавају поједине групе коб 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 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 асица 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 

остварености 

исхода 

• тестове знања 

• тестове 

практичних 

вештина 

 

4. Производња 149 Теорија • наведе карактеристике и врсте сувомеснатих и Вредновање 
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 сувомеснатих и 

димљених 

производа и 

сланине 

• Врсте и карактеристике сувомеснатих и 

димљених производа 

• Појам, својства, представници и 

технолошки процес производње 

сувомеснатих производа 

• Појам, својства, представници и 

технолошки процес производње димљених 

производа 

• Услови које морају да испуњавају 

поједине групе сувомеснатих и димљених 

производа по Правилнику о квалитету и 

другим захтевима за производе од меса 

• Појам, својства, представници и 

технолошки процес производње сланине 

• Услови које морају да испуњавају 

поједине групе сланине по Правилнику о 

квалитету и другим захтевима за производе 

од меса 

 

Практична настава и настава у блоку 

• Производња сувомеснатих производа 

• Производња димљених производа 

• Услови које морају да испуњавају 

поједине групе сувомеснатих и димљених 

производа по Правилнику о квалитету и 

другим захтевима за производе од меса 

• Производња сланине 

• Услови које морају да испуњавају 

поједине групе сланине по Правилнику о 

квалитету и другим захтевима за производе 

од меса 

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 

 

 

 

• 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 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 

остварености 

исхода 

• тестове знања 

• тестове 

практичних 

вештина 

 

 

5. 
Производња 

масти 
63 

Теорија 

• Класирање и припрема масног ткива за 

топљење 

• Суви поступак топљења 

• Влажни поступак топљења 

• Обрада масти 

• Складиштење масти 

• Промене масти приликом складиштења 

• 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 

 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 

остварености 

исхода 

• тестове знања 
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Практична настава и настава у блоку 

• Класирање и припрема масног ткива за 

топљење 

• Суви поступак топљења 

• Влажни поступак топљења 

• Обрада масти 

• Складиштење масти 

• Промене масти приликом складиштења 

 

 

• обави класирање и припрему масног ткива за топљење 

• обави топљење масног ткива и добије чварке 

• обради и ускладишти маст  

• процени промене масти током складиштења 

 

• тестове 

практичних 

вештина 

 

6. 

Производња 

конзерви и 

готових јела 

40 

Теорија 

• Подела конзерви према технолошком 

процесу производње 

• Конзерве у сопственом соку 

• Конзерве од меса у комадима 

• Конзерве од уситњеног меса 

• Кобасице у лименкама 

• Готова јела 

Практична настава и настава у блоку 

• Производња конзерви у сопственом соку 

• Производња конзерви од меса у комадима 

• Производња конзерви од уситњеног меса 

• Производња конзерви - кобасице у 

лименкама 

• Производња конзерви - готова јела 

• разликује врсте конзерви и готових јела  

• објасни технолошки процес производње конзерви и 

готових јела 

 

 

 

 

• 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 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 

остварености 

исхода 

• тестове знања 

• тестове 

практичних 

вештина 

 

7. 
Амбалажни 

материјали 
40 

Теорија 

• Врсте материјала за паковање свежег меса, 

производа од меса и прерађевина од меса 

• Услови које морају да испуњавају 

амбалажни материјали  

• Начини паковања 

• Паковање у модификованој атмосфери и 

вакууму 

• Контрола исправности амбалажног 

материјала 

 

Практична настава и настава у блоку 

• Врсте материјала за паковање свежег меса, 

• 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 

 

 

 

 

 

 

• изврши контролу исправности амбалажног материјала 

• одабере одговарајући амбалажни материјал  

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 

остварености 

исхода 

• тестове знања 

• тестове 

практичних 

вештина 
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производа од меса и прерађевина од меса 

• Паковање порционисаног меса, производа 

од меса и прерађевина од меса 

• Паковање у модификованој атмосфери и 

вакууму 

• Контрола исправности амбалажног 

материјала 

• ради на машинама за паковање меса и производа од 

меса 

• преконтролише квалитет паковања 

8. 

Излагање, 

аранжирање, 

паковање и 

продаја 

прерађевина од 

меса 

46 

Теорија 

• принципи и начини излагања деликатеса 

од меса - прерађевина од меса према 

врстама и категоријама у расхладним 

витринама  

• редослед излагања у расхладним 

витринама - кобасица, сланине, димљених и 

сувомеснатих производа 

• аранжирање - естетски и визуелни ефекат  

• декларисање, обележавање, сечење, 

нарезивање, паковање, мерење и продаја 

• допуњавање асортимана  

• високи степен хигијене у свим сегментима 

рада 

Практична настава и настава у блоку 

• принципи и начини излагања деликатеса 

од меса - прерађевина од меса према 

врстама и категоријама у расхладним 

витринама  

• редослед излагања у расхладним 

витринама - кобасица, сланине, димљених и 

сувомеснатих производа 

• аранжирање - естетски и визуелни ефекат  

• декларисање, обележавање, сечење, 

нарезивање, паковање, мерење и продаја 

• допуњавање асортимана и лагеровање 

• високи степен хигијене у свим сегментима 

рада 

• 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 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 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 

остварености 

исхода 

• тестове знања 

• тестове 

практичних 

вештина 

 

Укупан број часова 630    

*Корелација са другим предметима/модулима: Операције и мерења у месарству, Исхрана људи, Сировине у месарству, Објекти и опрема у месарству,  

Здравствена безбедност хране, Обрада меса, Тржиште и промет меса, Предузетниш 
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Наставни предмет: ТРЖИШТЕ И ПРОМЕТ МЕСА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи  

Образовни профил: Месар  

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

60    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране 

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012 ,2/2013 ,3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви предмета: 

-Стицање знања о правилном пријему, складиштењу 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 ХАЦЦП-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 

Задаци:- Примена стандарда и законске регулативе о квалитету меса, производа и прерађевина од меса у промету 

- Примена принципа добре хигијенска праксе у процесу рада 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр.  

часова 
Садржаји Исходи 

Начин 

проверавања 

исхода/ 

циљева учења 

1. 

 

Пријем, 

складиштење 

и припрема 

меса, 

производа и 

прерађевина 

од меса за 

продају 

30 

• Пријем меса и прерађевина од меса 

• Вођење документације по ХАЦЦП-у 

• Складиштење меса, производа од меса и прерађевина од меса 

• Расецање и категоризација свињског, говеђег и овчијег меса 

• Расецање, конфекционирање и категорисање меса пернате 

живине 

• Сечење, уситњавање, мешање, обликовање, паковање и 

декларисање порционисаног меса и производа од меса у 

модификованој атмосфери 

• Начини излагања, аранжирања, обележавања и презентирања 

меса и производа од меса у расхладним витринама 

• Начини излагања, аранжирања, обележавања и презентирања 

прерађевина од меса у расхладним витринама 

• 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 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 

остварености 

исхода 

• тестове знања 
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• Одабир амбалаже, мерење, паковање, декларисање меса, 

производа и прерађевина од меса 

• Добра хигијенска пракса у процесу рада 

 

атмосфери 

• рукује машинама за расецање, 

уситњавање, мешање, обликовање,... 

меса 

• одабере амбалажни материјал, измери, 

декларише, упакује месо и производе од 

меса 

• изложи, аранжира, декларише, води 

документацију по ХАЦЦП-у 

• примени принципе добре хигијенске 

праксе у свим сегментима рада 

 

2. 

Продаја меса, 

производа и 

прерађевина 

од меса 

30 

• Законски прописи 

• Цене, декларисање и маркирање робе 

• Комуникација са потрошачем  

• Кодекс понашања 

• Познавање тржишта 

• Маркетинг  

• Паковање 

• Презентација и продаја хлеба, пецива, колача и тестенина 

• ЕАН - систем нумерисања производа 

• Примена ХАЦЦП-а 

 

• 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 (ЕАН-систем нумерисања) 

• наведе законску регулативу и 

надлежност свих инспекција у промету 

меса 

• обезбеди и сачува хигијенску 

исправност производа 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 

остварености 

исхода 

• тестове знања 

 

 

Укупан број часова 60    

*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Сировине у месарству, Исхрана људи, Здравствена безбедност хране, Обрада меса, Објекти и опрема у 

месарству, Прерада меса, Предузетништво 
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Наставни предмет: ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерадахране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Месар  

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична 

настава Настава у  блоку 

 60   

Недељни фонд часова:  2   

Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране 

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012 ,2/2013 ,3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви предмета: 

- Развијање пословних и предузетничких знања, вештина и понашања 

- Развијање предузетничких вредности и способности да се препознају предузетничке могућности у локалној средини и делује у складу са тим. 

- Развијање пословног и предузетничког начина мишљења 

- Развијање свести о сопственим знањима и способностима и даљој професионалној орјентацији 

- Оспособљавање за активно тражење посла (запошљавање и самозапошљавање) 

- 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. 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по 

модулима 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Вредновање остварености 

исхода 

1. 

 

Предузетништво и 

предузетник 
 

6 

• Појам, развој и значај 

предузетништва 

• Профил и карактеристике 

успешног предузетника  

• Мотиви предузетника 

• Технике и критеријуми за 

утврђивање 

предузетничких 

предиспозиција 

• наведе адекватне примере предузетништва из 
локалног окружења  
• наведе карактеристике предузетника  
• објасни значај мотивационих фактора у 
предузетништву  
• доведе у однос појмове иновативност, 
предузимљивост и предузетништво  
• препозна различите начине отпочињања посла у 
локалној заједници 

Вредносвање остварености 

исхода вршити кроз: 

• активност ученика на часу 
• редовност и прегледност 
радне свеске 
• домаће задатке 
• тестове знања 
• израду практичних радова 
(маркетинг, организационо-
производни и финансијски 
план) 
• израду коначне верзије 
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бизнис плана 
• презентацију 

 

2. 

Развијање и процена 

пословних идеја, 
маркетинг план 

16 

• Трагање за пословним 

идејама 

• Процена пословних 

могућности за нови 

пословни подухват 

• swot анализа  

• Структура бизнис плана и 

маркетинг плана као 

његовог дела  

• Елементи маркетинг 

микса (5П) - 

(производ/услуга, цена, 

канали дистрибуције, 

промоција, личност) 

• Рад на терену-

истраживање тржишта 

• Презентација маркетинг 

плана за одабрану бизнис 

идеју 

• примени креативне технике избора, селекције и 
вредновања пословних идеја 
• препозна садржај и значај бизнис плана 
• истражи међусобно деловање фактора који утичу 
на тржиште: цена, производ, место, промоција и 
личност 
• прикупи и анализира информације о тржишту и 
развија индивидуалну маркетинг стратегију 
• развије самопоуздање у спровођењу теренских 
испитивања 
• самостално изради маркетинг плана у припреми 
бизнис плана 
• презентује маркетинг план као део сопственог 
бизнис плана 

Вредносвање остварености 

исхода вршити кроз: 

• активност ученика на часу 
• редовност и прегледност 
радне свеске 
• домаће задатке 
• тестове знања 
• израду практичних радова 
(маркетинг, организационо-
производни и финансијски 
план) 
• израду коначне верзије 
бизнис плана 
• презентацију 

3. 

 

Управљање и 

организација правни 

оквир за оснивање и 

функционисање 

делатности 

20 

•Менаџмент функције 

(планирање, организовање, 

вођење и контрола) 

•Појам и врсте трошкова, 

цена коштања 

• Инвестиције 

•Преломна тачка 

рентабилности 

•Менаџмент производње - 

управљање производним 

процесом/услугом 

•Управљање људским 

ресурсима  

•Управљање временом 

•Инжењеринг вредности 

•Информационе 

технологије у пословању  

• наведе особине успешног менаџера 
• објасни основе менаџмента услуга/производње 
• објасни на једноставном примеру појам и врсте 
трошкова, цену коштања и инвестиције 
• израчуна праг рентабилности на једноставном 
примеру 
• објасни значај производног плана и изради 
производни план за сопствену бизнис идеју у 
најједноставнијем облику (самостално или уз помоћ 
наставника) 
• увиђа значај планирања и одабира људских 
ресурса за потребе организације  
• користи гантограм  
• објасни значај информационих технологија за 
савремено пословање  

Вредносвање остварености 

исхода вршити кроз: 

• активност ученика на часу 
• редовност и прегледност 
радне свеске 
• домаће задатке 
• тестове знања 
• израду практичних радова 
(маркетинг, организационо-
производни и финансијски 
план) 
• израду коначне верзије 
бизнис плана 
• презентацију 
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•Правни аспект покретања 

бизниса 
• схвати важност непрекидног иновирања 
производа или услуга 
• изабере најповољнију организациону и правну 
форму привредне активности  
• изради и презентује организациони план за 
сопствену бизнис идеју 
• самостално сачини или попуни основну пословну 
документацију 

 

4. 
Економија пословања, 

финансијски план 
10 

• Биланс стања 

• Биланс успеха 

• Биланс токова готовине 

(цасх flow) 

• Извори финансирања  

• Институције и 

инфраструктура за 

подршку предузетништву 

• Припрема и презентација 

финансијског плана 

• 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 сопствене 
делатности 
• се информише у одговарајућим институцијама о 
свим релевантним питањима од значаја за 
покретање бизниса 
• идентификује начине за одржавање ликвидности 
у пословању предузећа 
• састави финансијски план за сопствену бизнис 
идеју самостално или уз помоћ наставника 
• презентује финансијски план за своју бизнис 
идеју 

• активност ученика на часу 
• редовност и прегледност 
радне свеске 
• домаће задатке 
• тестове знања 
• израду практичних радова 
(маркетинг, организационо-
производни и финансијски 
план) 
• израду коначне верзије 
бизнис плана 
• презентацију 

 

5. 

Ученички пројект –
презентација 

пословног плана 
12 

• Израда целовитог бизнис 

плана за сопствену бизнис 

идеју 

•Презентација 

појединачних / групних 

бизнис планова и 

дискусија 

• самостално или уз помоћ наставника да повеже 
све урађене делове бизнис плана 
• изради коначан (једноставан) бизнис план за 
сопствену бизнис идеју 
• презентује бизнис план у оквиру јавног часа из 
предмета предузетништво 

Вредносвање остварености 

исхода вршити кроз: 

• активност ученика на часу 
• редовност и прегледност 
радне свеске 
• домаће задатке 
• тестове знања 
• израду практичних радова 
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(маркетинг, организационо-
производни и финансијски 
план) 
• израду коначне верзије 
бизнис плана 
• презентацију 

Укупанбројчасова 64    
Корелација са другим предметима: Сви стручни предмети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 1540 
 

В. Изборни предмет: МЕСАР (Трећи разред) 

Наставни предмет: ВЕРСКА НАСТАВА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Месар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

37     

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње школе  ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 6/2003, 23/2004, 9/2005 и 11/2016) 

ЦИЉЕВИ верске наставе, као изборног предмета, у оквиру средњошколског образовања и васпитања јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство 

традиционалних цркава и верских заједница које живе и делају на нашем животном простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот и 

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. Притом упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене, историјски дате цркве или верске заједнице треба да се 

остварује у отвореном и толерантном дијалогу, уз уважавање других религијских искустава и философских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних 

искустава и достигнућа човечанства. 

ЗАДАЦИ верске наставе су 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; 

- буди потреба и 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; 

- развија и негује 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 своје властите личности и ка 

остваривању сусрета са светом, са природом и, пре и после свега, са Богом; 

- изграђује способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског стваралаштва у науци и другим 

областима; 

- изграђује свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и 

природи. 

ЦИЉ наставе православног катихизиса (веронауке) у средњем образовању и васпитању јесте да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући 

две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки (будући) живот (димензију идеалног). То значи да ученици систематски 

упознају православну веру у њеној доктинарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се излагање хришћанског виђења живота и 

постојања света обавља у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којима се настоји показати да хришћанско виђење 

(литургијско, као и подвижничко искуство Православне Цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и верско 

образовање. Све ово спроводи се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и на делатном плану, уз настојање да се доктринарне поставке спроведу 

у свим сегментима живота (однос са Богом, са светом, са другим људима и са собом). 
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ЗАДАЦИ у настави православног катихизиса (веронауке) су да код ученика: 

- развије отвореност и однос према Богу као Другој и другачијој Личности у односу на нас, као и отвореност и однос према другом човеку као икони Божјој, 

личности, такође, другачијој у односу на нас, те да се између ове две релације оствари узајамно зависна веза (свест о заједници); 

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

односу са природом која нас окружује и друго, као и за одговарање на питања у светлу православне хришћанске вере и искуства Цркве; 

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

областима стваралаштва (при чему се остварује комплементарност са другим наукама); 

- помогне у одговорном обликовању заједничког живота са другим, у изналажењу равнотеже између властите личности и заједнице, у остварењу сусрета са светом 

(са људима различитих култура, религија и погледа на свет, са друштвом, са природом) и са Богом; најзад, 

- изгради уверење да је свет и све што је у њему, створен за вечност, да су сви створени да буду причасници вечног живота, те да се из те перспективе код ученика 

развије способност разумевања, преиспитивања и вредновања сопственог односа према другом човеку као непоновљивом бићу и према творевини Божјој и 

изгради спремност на покајање. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

1. 

УВОД 

1. Понављање кључних 

појмова обрађених у 

другом разреду средње 

школе  

2 

• Специфичности наставе Православног 

катихизиса у средњој школи и 

гимназијама; 

• Рекапитулација обрађених садржаја о 

стварању света и човека, прародитељском 

греху и историји спасења.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• 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.  

2. 

ХРИСТОСИСТИНИТИ 

БОГ И ИСТИНИТИ 

ЧОВЕК  

2. Господ Исус Христос: 

Нови Адам, Месија и 

Емануил 

3. Исус Христос - 

Оваплоћени Логос Божји 

4. Христос истинити Бог и 

истинити Човек 

5. Теологија иконе 

(систематизација теме)  

4 

• Господ Исус Христос: Нови Адам, Месија 

и Емануил; 

• Исус Христос - Оваплоћени Логос Божји; 

• Христос истинити Бог и истинити Човек.  
Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи ће разуме значење израза 

Нови Адам, Месија и Емануил, 

Логос; 

• моћи да изложи зашто је Исус 

Христос као посредник између 

Бога и човека једини Спаситељ 

света; 

• моћи да у прологу Јеванђеља по 

Јовану укаже на места у којима се 

говори о Богу као Логосу; 

• моћи у основним цртама да опише 

зашто је могуће да се у 

новозаветној Цркви представља 

Бог; 
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• моћи да наведе основне разлике 

између слике и иконе.  

3. 

ПРИБЛИЖИЛО СЕ 

ЦАРСТВО БОЖЈЕ... 

6. Почетак Христове 

проповеди 

7. Блаженства 

8. Беседа на гори 

9. Параболе о Царству 

Божјем 

10. Царство Божје - циљ 

Христове проповеди 

(систематизација теме) 

5 

• Христова проповед; 

• Беседа на гори; 

• Параболе о Царству Божјем; 

• Царство Божје - циљ Христове 

проповеди.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да закључи да је Царство 

Божје заједница са Христом; 

• моћи да увиде актуелност 

Христове проповеди; 

• знати да је Христова делатност и 

проповед позив свима у Царство 

Божје; 

• моћи да увиде како поуке из 

Христове проповеди могу да 

примене на сопствени живот.  

4. 

ГДЕ ЈЕ ХРИСТОС ТУ ЈЕ 

И ЦАРСТВО БОЖЈЕ  

11. Где је Христос ту је и 

Царство Божје 

12. Преображење Христово 

и објава Његовог страдања 

13. Лазарево Васкрсење и 

Улазак Христов у 

Јерусалим 

14. Тајна Вечера слика 

Царства Божјег 

15. Христос Нова Пасха 

16. Вазнесење и Други 

Долазак Христов 

17. Свети Дух Утешитељ - 

Дух заједнице и Цар 

Небески (систематизација 

теме)  

7 

• Где је Христос ту је и Царство Божје; 

• Преображење Христово и објава Његовог 

страдања; 

• Лазарево Васкрсење и Улазак Христов у 

Јерусалим; 

• Тајна Вечера 

• Христос Нова Пасха; 

• Свети Дух Утешитељ - Дух заједнице и 

Цар Небески.  
Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да повеже догађај 

Преображења са литургијском 

песмом "Видјехом свјет истиниј..."; 

• моћи да разуме да је свака 

заједничка трпеза израз 

заједништва; 

• моћи да разуме да Христос 

Тајном Вечером установљује начин 

на који ће остваривати заједницу са 

својим ученицима у све дане до 

свршетка века; 

• моћи да разуме да сва радост 

хришћанске вере извире из свести о 

победи над смрћу и Христовом 

сталном присуству; 

• моћи да, причешћујући се, 

доживљава себе као учесника Тајне 

Вечере; 

• моћи да у основим цртама изложи 

смисао Христовог страдања и 

смрти; 

• моћи да објасни да се Христос 

вазноси на небо да би узнео људску 

природу Оцу; 
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• моћи да разуме да се Христос 

вазноси на небо да би наша вера у 

Христа била слободна (а не 

изнуђена); 

• знати да је општење са Христом и 

данас могуће у заједници Духа 

Светога - у Цркви  

5. 

МОЈ ЖИВОТ У ХРИСТУ  

18. Покајање и праштање 

19. Труд и ревност 

20. Вера и формализам у 

вери 

21. Света Литургија - 

пројава Царства Небеског 

(систематизација теме)  

4 

• Покајање и праштање; 

• Труд и ревност; 

• Вера и формализам у вери; 

• Света Литургија - пројава Царства 

Небеског.  
Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да разуме да покајање 

(преумљење) значи постављање 

Царства Божјег за приоритет 

живота; 

• моћи да разуме да покајање 

подстиче човека да тражи Царство 

Божје; 

• знати да истински однос са Богом 

не сме бити формалистички; 

• бити свестан значаја испуњавања 

Христових заповести у свом 

животу; 

• схватити да се учешћем на 

Литургији учествује у Царству 

Божјем.  

6. 

СВЕТОТАЈИНСКИ 

ЖИВОТ ЦРКВЕ  

22. Крштење и 

Миропомазање 

23. Покајање и исповест 

24. Свештенство 

25. Света Литургија - 

Светајна Цркве  

4 

• Крштење и Миропомазање; 

• Покајање и исповест; 

• Свештенство; 

• Света Литургија - светајна Цркве.  
Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи на основном нивоу да 

тумачи новозаветна сведочанства о 

значају Крштења; 

• моћи да схвати да је Крштење 

прихватање позива на светост; 

• моћи да објасни да 

Миропомазање значи примање 

дарова Светог Духа за служење у 

Цркви; 

• моћи да схвати да су исповест и 

покајање повратак у наручје Очево 

и заједницу Цркве; 

• знати да су службе у Цркви 

дарови Духа Светога; 

• моћи да међусобно разликује 

различите службе у Цркви 
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Корелација с другим предметима / модулима: Српски језик и књижевност ,Грађанско васпитање, Историја, Екологија,  Географија, Филозофија , Психологија,  

Социологија,  Ликовна култура,  Музичка култура 

 

 

 

 

 

(епископ, свештеник, ђакон, лаик) и 

увиди њихову повезаност; 

• бити свестан да све Тајне свој 

смисао добијају у Литургији.  

   

7. 

НОВОЗАВЕТНА 

РИЗНИЦА  

26. Анафора светог 

Василија Великог 

27. Литургијски контекст 

молитве Оче наш 

28. "Ако једном од ових 

малих учинисте, мени 

учинисте..." 

29. Христов однос према 

потребитима 

30. Сви сте једно у Христу  

5 

• Анафора светог Василија Великог; 

• Литургијски контекст молитве Оче наш; 

• Ако једном од ових малих учинисте, мени 

учинисте...; 

• Христов однос према потребитима; 

• Сви сте једно у Христу...  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да препозна догађаје из 

историје спасења у Анафори 

Василија Великог; 

• моћи да тумачи молитву Оче наш 

као литургијску молитву; 

• моћи да разуме да братска 

хришћанска љубав своје порекло 

има у примеру Христове љубави; 

• бити свестан да хришћанско 

братољубље превазилази крвно и 

национално порекло; 

• моћи да уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса 3. 

разреда средње школе.  

* Укупан број часова Остали број часова предвиђен је за друге типове часа. 
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Наставни предмет: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи  

Образовни профил: Месар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

30    

Недељни фонд часова: 1    

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

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012, 1/2013-испр, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљ  предмета: Образовање ученика за активно учешће у демократском друштву 

Задаци: Оспособљавање ученика за учешће у локалним акцијама 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

1. 
Демократија и 

политика 
4 

• Користи прилоге и радне материјале који се 

налазе у приручнику и осмишљени су за сваку 

радионицу 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење 

остварености исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• Објасни појмове демократија, политика, 

власт, грађански живот 

• Објасни (разлике демократског од 

недемократског начина одлучивања 

• Објасни разлике непосредне од посредне 

демократије 

• Анализира различите начине 

ограничавања власти 

• Разликује надлежности законодавне, 

извршне и судске власти 

 

2. 
Грађанин и друштво 7 

• Користи прилоге и радне материјале који се 

налазе у приручнику и осмишљени су за сваку 

радионицу 

• Посета локалној самоуправи где га 

запослени упознају са службама, пословима и 

начином свог рада 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење 

остварености исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• 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 и политичи систем 

(различите форме грађанског удруживања, 

различите форме грађанских иницијатива и 
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акција) 

• Детектује и анализира факторе који/ 

ометају/ подстичу демократски развој 

друштва 

3. 

Грађанска и 

политичка права и 

право на грађанску 

иницијативу 

8 

• Користи прилоге и радне материјале који се 

налазе у приручнику и осмишљени су за сваку 

радионицу 

• Организује симулацију рада Скупштине у 

процесу доношења одлуке на основу 

процедура које постоје у Скупштини 

• Упознавања са радом локалних удружења 

грађана и њиховим програмима рада 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење 

остварености исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• Објасни појам људских права 

• Наведе врсте људских права и објасни 

њихов садржај 

• Детектују примере поштовања/кршења 

људских права у актуелним медијима 

• Објасни улогу појединца у заштити и 

остваривању људских права 

• Објасни појам грађанска иницијатива 

• Наведе надлежности општине и послове 

којима се бави 

• Разликује формалну од неформалне 

иницијативе 

• Објасни форму и садржај формалног 

предлога 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. 

4. 
Планирање конкретне 

акције 
6 

• Користи прилоге и радне материјале који се 

налазе у приручнику и осмишљени су за сваку 

радионицу 

• Израђује пројектни план за изабрани 

проблем, користећи понуђену структуру и 

кораке 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење 

остварености исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• Идентификује проблеме у својој локалној 

заједници 

• Анализира изабране проблеме, изучава их 

• Предлаже активности и дискутује о њима 

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 
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• Представи, путем јавне презентацију, 

нацрт акције и резултате акције 

5. 
Свет професионалног 

образовања и рада 
5 

• Користи прилоге и радне материјале који се 

налазе у приручнику и осмишљени су за сваку 

радионицу 

• Проналази, анализира различите начине и 

изворе тражења информација значајних за 

даљи професионални развој 

• Пише личну радну биографију и пратећег 

писма према предложеном моделу 

• Симулира разговор послодавца и кандидата 

за посао 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење 

остварености исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• Поставља циљеве личног развоја и 

планира свој развој 

• Анализира сопствене вештине, 

способности, особине значајне за даљи 

професионални развој 

• Активно тражи информације значајне за 

даљи професионални развој 

• Напише личну радну биографију 

• Представи своје личне карактеристике 

приликом разговора са послодавцем 

Укупан број часова     30       

*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Српски језик и књижевност, Историја, Социологија са правима грађана 
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Изборни стручни предмети: МЕСАР (трећи) 

Наставни предмет: АГРАРНИ ТУРИЗАМ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи  

Образовни профил: Месар  

Годишњи фонд часова: Теоријска настав Вежбе Практична настава Настава у блоку 

34/30    

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране 

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви предмета: 

- 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. 

 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 
Садржаји 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

Начин проверавања 

исхода/ циљева учења 

1. 

 

Одређења туризма 

 
5 

• Појам и историјски развој туризма 

• Дефинисање туризма 

• Друштвени значај и утицај туризма 

• Политички значај и утицај туризма 

• Економски значај и утицај 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 

 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

 

 

2. 

Облици, врсте и 

трендови туризма 
5 

 

• Облици туризма 

• Врсте ту/ризма  

• Разликује облике туризма 

• Описује облике туризма 

• Разликује врсте туризма 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 
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• Фактори креирања трендова у туризму 

• Нове форме туристичке индустрије 

• Хотелски и ресторански ланци 

• Начини пословања хотелских и 

ресторатерских ланаца 

• Описује врсте туризма 

• Познаје факторе и савремене трендове 

у туризму 

• Опише нове форме туристичке 

индустрије 

• Дефинише хотелске и ресторанске 

ланце 

исхода 

 

 

3. 

Туристичко 

тржиште 
3 

• Појам и карактеристике туристичког 

тржишта 

• Појам и карактеристике туристичке 

понуде 

• Појам и карактеристике туристичке 

тражње 

• Фактори понуде и тражње 

• 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 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

 

 

4. 

Туризам и 

прехрамбена 

индустрија 

4 

• Повезаност и условљеност туризма и 

прехрамбене индустрије 

• Спој хотелијерства и агроиндустријског 

комплекса производње здраве хране 

• Појам и карактеристике туристичког 

производа 

• 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 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

 

 

5. 

Одређење 

угоститељства 
5 

• Појам угоститељства 

• Улога угоститељства у светској економији 

• Улога угоститељства у привреди Србије  

• Задатак и значај угоститељства 

• Појам услуге у угоститељству 

• Подела угоститељских услуга 

• Квалитет угоститељских услуга 

• Угоститељска понуда 

• Угоститељска услуга 

• Дефинише угоститељство 

• Познаје место и улогу угоститељства у 

привреди земље 

• Познаје задатке угоститељства 

• Објасни значај угоститељства 

• Дефинише угоститељску услугу 

• Објасни угоститељску понуду 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 
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6. 
Угоститељско 

пословне јединице 
5 

•  Угоститељске пословне јединице 

• Подела угоститељских пословних 

јединице 

• Карактеристике угоститељске пословне 

јединице 

• Категоризација УПЈ 

• 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 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

 

7. 

Кадрови у 

угоститељству и 

туризму 

3 

• Значај и улога кадрова у угоститељству 

• Структура улога кадрова у угоститељству 

• Квалитет улога кадрова у угоститељству 

• Дефинише кадрове у угоститељству и 

туризму 

• Објасни улогу кадрова за пословни 

успех 

• Познаје структуру запослених у 

угоститељству и туризму 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

 

Укупан број часова 30    

*Корелација са другим наставним предметима/модулима 
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Наставни предмет: ПРИПРЕМА ЈЕЛА СА ЖАРА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Месар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

  34  

Недељни фонд часова:   1  

Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране 

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљ предмета: Оспособљавање ученика за припрему и сервирање јела са жара 

Задаци: Припреми намирнице према нормативу за јела са жара 

Редни 

број 
Модул 

Бр.  

часова 
Садржаји 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

Начин проверавања 

исхода/ циљева 

учења 

1. 

 

Јела са жара 

појам,дефиниција, 

подела 

18-16 

-Пљескавица на жару, на кајмаку, ћевапчићи на 

жару и на кајмаку 

-Вешалице( свињска,телећа) бела и димљена 

-Ражњићи 

-Мућкалица на други начин 

-Ћулбастија 

-Лесковачки уштипци 

-Ролована цигерица у марамици 

-Роловано пилеће бело месо 

 

-Објасни шта су јела са жара 

-Групише јела са жара 

-Познаје рецептуре за јела са жара 

-Препознаје врсте јела са жара 

-Опише начин припреме јела са жара 

-Опише начон сервирања и 

декорисања јела са жара 

-прима поруцбину 

-припрема намирнице према 

рецептури 

-Припреми намирнице према 

нормативу за јела са жара 

-Примени одговарајућу термичку 

обраду намирница 

-Комбинује врсте и количине зачина 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз  

-праћење 

остварености 

исхода 

-тестове 

практичних 

вештина 
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-Израђује јела са жара 

-Употреби одговарајуђу посуду 

-Сервира јела са жара 

-Декорише јела са жара 

 

2. 
Печења 16-14 

-Свињско 

-Телеће 

-Пилеће 

-Прасеће 

-Роловане пуњене телеће груди 

 

-Објасни шта су јела са жара 

-Групише јела са жара 

-Познаје рецептуре за јела са жара 

-Препознаје врсте јела са жара 

-Опише начин припреме јела са жара 

-Опише начон сервирања и 

декорисања јела са жара 

-прима поруцбину 

-припрема 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 одговарајуђу посуду 

-Сервира јела са жара 

-Декорише јела са жара 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз  

-праћење 

остварености 

исхода 

-тестове 

практичних 

вештина 

 

 

Укупан број часова 34    

*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Сировине у месарству, Исхрана људи, Здравствена безбедност хране, Обрада меса, Објекти и опрема у 

месарству, Прерада меса, Предузетништво 
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Наставни предмет: ОСНОВЕ УГОСТИТЕЉСТВА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи  

Образовни профил: Месар 

Годишњи фонд часова: Теоријска 

настава 
Вежбе Практична настава Настава у блоку 

34/30    

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране 

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљ предмета: Упознавање ученика са делатношћу угоститељства, његовим карактеристикама и значајем 

 

Модул 
Бр. 

часова 
Садржаји 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Начин проверавања 

исхода/ циљева учења 

1. 

Угоститељство 
5 

• Појам 

угоститељства 

• Настанак и 

историјски развој 

• Улога 

угоститељства у 

светској 

економији 

• Улога 

угоститељства у 

привреди Србије  

• Задатак и значај 

угоститељства 

• 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 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1.праћење остварености 

исхода 

2.тестове знања 

3.тестове практичних 

вештина 

2. Услуге у 

угоститељству 
10 

• Појам услуге у 

угоститељству 

• Подела 

угоститељских 

услуга 

• Квалитет 

угоститељских 

услуга 

• Угоститељска 

• објасни појам угоститељске услуге 

• разликује врсте угоститељских услуга 

• објасни појам угоститељске понуде 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1.праћење остварености 

исхода 

2.тестове знања 

3.тестове практичних 

вештина 
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понуда 

• Угоститељска 

услуга 

3. 

Угоститељске 

пословне 

јединице 

12 

• Угоститељске 

пословне 

јединице 

• Подела 

угоститељских 

пословних 

јединице 

• Карактеристике 

угоститељске 

пословне 

јединице 

• Категоризација 

УПЈ 

• наводи дефиницију угоститељске пословне јединице 

• разликује врсте угоститељско пословних јединица 

• познаје правилник о категоризацији угоститељско пословних јединица 

• разликује угоститељску понуду различитих угоститељско пословних јединица 

  

 

 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1.праћење остварености 

исхода 

2.тестове знања 

3.тестове практичних 

вештина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Кадрови у 

угоститељству  
8 

• Значај и улога 

кадрова у 

угоститељству 

• Структура улога 

кадрова у 

угоститељству 

• Квалитет улога 

кадрова у 

угоститељству 

• објасни значај и улогу кадрова у угоститељству 

• објасни структуру кадрова у угоститељству 

 

 

 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1.праћење остварености 

исхода 

2.тестове знања 

3.тестове практичних 

вештина 
Укупан број часова  34   
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Изборни општеобразовни предмети: МЕСАР (трећи) 

 

 

Наставни предмет: ИЗАБРАНИ СПОРТ 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Трећи  

Образовни профил: Месар  

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

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 , 1/2013 – испр, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник).) 

 

 

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.  

 

 

 

 

Задаци:  

Стицање теоријских знања,стицање основних и продубљивање истих,техничких и тактичких знања ,социјализација ученика и неговање етичких вредности према 

ученицима у такмичењу као и откривање талентованих ученика и њихово подстицање да се баве спортом. Ученик треба да има објективну представу о 

сопственим могућностима. Принципи вежбања траба да се прилагоде узрасту ученика. Ученици морају да знају штетне последице неправилног вежбања и да 

упознају естетске вредности спорта за који су се определили. 

 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама Вредновање остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће 
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бити у стању да: 

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  

ритмичка 

гимнастика  

рукомет  

кошарка  

одбојка  

мали фудбал  

плес 

32 

• Програмски садржаји физичког 

васпитања-изабраног спорта чини 

следећа структура: 

• развијање моторичких способности 

ученика; 

• спортско-техничко образовање 

ученика (обучавање и усавршавање 

технике); 

• индивидуална и колективна тактика 

изабраног спорта; 

• теоријско образовање; 

• правила изабраног спорта; 

• организовање унутар одељенских и 

међуодељенских такмичења.  

ТЕОРИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ  

• упознавање ученика вредностима 

изабраног спорта; 

• упознавање ученика са основним 

принципима 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 спорта.  

Минимални образовни захтеви: 

• Предметни наставници утврђују 

минималне образовне захтеве, у складу 

са усвојеним програмом за сваки 

изабрани спорт. Под тим се 

подразумева: 

• савладаност основне технике и њена 

примена; 

• познавање и примена елементарне 

тактике; 

Праћење и вредновање постигнућа ученика  

• 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 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 

• 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 
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• познавање и примена правила; 

• ангажованост и учешће ученика на 

такмичењима у изабраном спорту. 

вредновања наставног процеса, врши се на 

основу правилника о оцењивању ученика 

основне школе и на основу савремених 

дидактичко методичких знања. 

Укупан број часова         32   
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Наставни предмет: ИСТОРИЈА –ОДАБРАНЕ ТЕМЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи  

Образовни профил: Месар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

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 , 1/2013 – испр, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник). 

Циљ  наставе предмета:   

Циљ наставе историје је 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); унапређивање функционалних 

вештина и компетенција неопходних за живот у савременом друштву (истраживачких вештина, критичког и креативног мишљења, способности изражавања и 

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

Задаци:  

Задаци наставе историје су да ученици стекну и прошире знања о националној и општој историји (политичкој, економској, друштвеној, културној...), да разумеју 

узроке и последице историјских догађаја, појава и процеса, и улогу истакнутих личности у развоју људског друштва; да поседују свест о повезаности појава из 

прошлости са појавама из садашњости; да разумеју да национална историја представља саставни део регионалне, европске и глобалне историје; – развијају 

истраживачки дух и критички однос према прошлости самосталном анализом различитих историјских извора и литературе и проналажењем и систематизовањем 

стечених информација; да буду оспособљени за проналажење, прикупљање и коришћење информација датих у различитим симболичким модалитетима 

(историјске карте, графикони, табеле...) и њихово повезивање са претходним историјским знањем; да буду оспособљени да препознају различита тумачења истих 

историјских догађаја; да ,повезују стечена знања и вештине са садржајима сродних наставних предмета да буду оспособљени за примену стечених знања и 

практичних вештина у свакодневном животу; да унапређују вештине неопходне за индивидуални и тимски рад (комуникативност, образлагање сопствених 

ставова, аргументовани дијалог...) да развијају одговорност, систематичност, прецизност и позитивни став према учењу; да развијају свест о квалитету стеченог 

знања и потреби сталног усавршавања. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. 

Село и град 

некад и сад 

 

 

Насеља у праисторији (примери Винче и Лепенског 

Вира); Живот у античким градовима; Живот у 

средњовековним градовима и селима; Живот у 

градовима и селима у новом веку и савременом добу 

(просторно и урбано планирање, индустријске 

четврти, радничка насеља и предграђа, боемске 

четврти, појава водовода, канализације, метроа, 

проблем загађења и складиштења отпада...); Живот у 

српским градовима и селима у 19. и 20. веку (град, 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• уочи основна обележја различитих типова 

насеља од праисторије до савременог доба; 

• изведе закључак о значају настанка градова; 

• лоцира на историјској карти најзначајније 

античке, средњовековне и модерне градове у 

свету, Европи и Србији; 

• опише начин живота у граду у различитим 

историјским периодима (на примеру 

Цариграда, Венеције, Фиренце, Париза, 
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варош, варошица, дивља насеља, оријентални и 

европски утицаји, електрификација, јавни превоз, 

типови сеоских насеља, пољопривредна оруђа, 

задруга, моба...). 

Лондона, Берлина, Њујорка, Москве, Санкт 

Петербурга…); 

2. 

Култура 

одевања и 

исхране некад 

и сад 

 

• Култура одевања од антике до данас (материјали, 

начин обраде и бојење, разлике у одевању код 

припадника различитих друштвених група; појава 

вештачких материјала, стилови у одевању, модне 

куће, појава модне индустрије, свакодневна и свечана 

одећа, џинс као карактеристика одевања младих у 

читавом свету; накит, фризуре, шминка, парфеми...). 

• Одевање код Срба кроз историју (материјали и 

тканине - кудеља, конопља, чоја, крзно, кожа, лан, 

свила; разлика у одевању код Срба у Хабзбуршком и 

Османском царству, као и код припадника различитих 

друштвених група; грађанско одело и европски узори 

у облачењу српског грађанског сталежа; униформе 

државних чиновника, лекара, цариника, професора 

Лицеја и гимназија у обновљеној Србији; народна 

ношња, савремени начин одевања). 

• Култура исхране од антике до данас (сакупљање и 

припремање намирница, лов и риболов, начини 

чувања хране, пиће, реконструкција могућег 

јеловника - двор, град, село; посни и мрсни циклуси; 

национална кухиња код Срба, утицаји других кухиња; 

конзумирање кафе и дувана, употреба источњачких 

зачина, понашање за столом, прибор за јело; 

кухињски апарати; ресторани "брзе хране"). 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

. 

• уочи основна обележја културе одевања од 

антике до савременог доба; 

• идентификује основна обележја културе 

одевања код Срба кроз историју; 

• наведе и упореди разлике у начину одевања 

између села и града кроз историју; 

• наведе и упореди разлике у начину одевања 

између припадника различитих друштвених 

група кроз историју; 

• препозна и разуме утицаје различитих 

култура на начин одевања код Срба кроз 

историју; 

• препозна и разуме утицаје различитих 

култура на начин исхране код Срба кроз 

историју; 

• наведе и упореди карактеристике исхране у 

различитим историјским периодима. 

3. 

Војска, оружје 

и рат некад и 

сад 

 

 

Војска, оружје и рат кроз историју (опрема, - одећа, 

обућа, оклопи, штитови, оружје, родови војске, 

опсадне справе, мегдани, појава ватреног оружја, 

увођење стајаће војске, модерне војне стратегије и 

тактике, појава униформе и војна одликовања, највеће 

војсковође...); Војска код Срба кроз историју (војска у 

средњем веку – опрема, начин борбе, срби у 

османској и аустријској војсци, војска устаничке 

србије, војна организација у 19. и 20. веку у српској и 

југословенској држави, оснивање војних школа, 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• уочи основна обележја ратова и војне 

организације и технике од антике до 

савременог доба; 

• разуме утицај научно-технолошких 

достигнућа на промене у начину ратовања кроз 

историју; 

• уочи карактеристике развоја оружја и војне 

организације; 

• уочи основна обележја војне организације 

код Срба кроз историју; 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 1560 
 

српске и југословенске војне униформе и 

одликовања). 

• наведе и упореди карактеристике ратовања у 

различитим периодима; 

• разуме улогу појединца у рату (војсковођа, 

официра, регрута, цивила); 

• аргументовано дискутује о рату и његовим 

последицама на живот људи. 

4. 

Новац и банке 

кроз историју 

 

 

Нумизматика; Новац и банке у садашњости (новац 

као мера вредности, средство плаћања и оједно од 

бележја економске самосталности државе, банка као 

предузеће које манипулише новцем, појмови – 

штедња, трезор, кредит, инфлација, 

фалсификовање...); Новац и банке у прошлости; 

Новац у србији некад и сад (историјат новца од 

средњег века, динар као званична валута, настанак и 

развој народне банке Србије). 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• уочи основне карактеристике и функције 

новца од антике до савременог доба; 

• изведе закључак о улози и значају банака 

кроз историју; 

• уочи основна обележја историјата српског 

новца и банака кроз историју; 

• примени стечено знање о новцу и банкама у 

свакодневном животу. 

5. 

Верски живот 

и обичаји кроз 

историју 

 

• Веровања у старом Египту и Месопотамији 

(загробни живот, балсамовање, хороскопи, 

астрологија, обреди и ритуални предмети...). 

• Веровања старих Грка и Римљана (пророчишта, 

загробни живот, свештеници и свештенице, 

приношење жртве боговима...). 

• Религије Далеког истока. 

• Верски живот и обичаји у средњем веку (главне 

одлике хришћанства, ислама и јудаизма; обележја 

различитих верских конфесија - сличности и разлике 

у веровањима и обичајима; обележавање верских 

празника, страхови средњовековног човека). 

• Верски живот и обичаји у новом веку и савременом 

добу (верски идентитет, сличности и разлике између 

католика, протестаната, православаца, муслимана, 

Јевреја; атеизам). 

 

 

 

 

 

 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

. 

 

 

• уочи основна обележја веровања од 

праисторије до савременог доба; 

• наведе и упореди карактеристике обичаја и 

веровања у различитим периодима; 

• идентификује сличности и разлике у 

обичајима различитих верских заједница; 

• уочи утицај веровања и обичаја на културно 

стваралаштво; 

• разуме утицај и повезаност верских 

институција и верског живота кроз историју; 

• разуме утицај и повезаност верских 

институција и верског живота код Срба кроз 

историју; 

• препозна и разуме основне одлике верског 

живота и обичаја код Срба кроз историју. 

6. 

Образовање и 

васпитање 

кроз историју 

 

• Образовање и васпитање у старом веку (Египат, 

Месопотамија, стара Грчка и Рим). 

• Образовање и васпитање у средњем веку (манастири 

као центри писмености и образовања; оснивање 

школа и универзитета, утицај цркве на образовање и 

васпитање...). 

 

 

 

 

 

 

• уочи основна обележја образовања и 

васпитања од антике до савременог доба; 

• опише развој система образовања и 

васпитања кроз историју; 

• опише развој система образовања и 

васпитања код Срба кроз историју; 
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• Образовање и васпитање у новом веку и савременом 

добу (појава штампарства и ширење писмености, 

улога цркве и државе - појава световног и обавезног 

образовања, школских уџбеника; положај ученика - 

награђивање и кажњавање, одевање ученика...). 

• Образовање и васпитање код Срба (манастири као 

центри писмености и образовања; значај Хиландара, 

просветитељски рад у устаничкој Србији, оснивање 

световних школа, оснивање Лицеја, Велике школе и 

Београдског универзитета; један дан у школи, 

школска слава, одевање ученика, школовање женске 

деце; стипендирање ученика). 

 

 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• упореди карактеристике образовања и 

васпитања у различитим периодима; 

• изведе закључак о значају образовања и 

васпитања у животу људи; 

• препозна међусобну условљеност степена 

привредног развитка и квалитета образовања. 

7. 

Комуникације, 

путовања и 

туризам некад 

и сад 

 

• Комуникације, путовања и туризам кроз историју 

(утицај трговине и војних похода на развој 

комуникација; ходочашћа - света места, мисионари; 

значајни сајмови, развој поштанског, телеграфског, 

телефонског, железничког, аутомобилског и 

авионског саобраћаја; ауто и авио клубови, новине и 

новинарство, Интернет, откривање нових 

дестинација, гостионице и хотели, бање). 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• опише развој комуникација од праисторије до 

савременог доба; 

• наведе и упореди карактеристике 

комуникације у различитим периодима; 

• изведе закључак о значају комуникације у 

животу људи кроз историју; 

• разуме последице развоја модерних 

комуникација; 

• изведе закључак о утицају развоја 

комуникација на интеграцију сваке нације и 

друштва; 

• користи информације са историјске карте и 

повеже их са стеченим знањем о 

комуникацијама; 

• уочи утицај комуникација на приближавање 

држава, народа и њихових култура. 

8. 

Друштвени и 

породични 

живот кроз 

историју  

 

• Друштвени живот од антике до данас (игре, гозбе, 

плес уз музику, музички инструменти, позориште, 

маскирање, трубадури, властеоске гозбе: жонглери, 

путујући свирачи и забављачи; балови, позориште у 

доба Шекспира и Молијера, настанак опере, 

књижевне дружине и читалишта, концерти, биоскопи, 

игре на срећу, савремена популарна музика). 

• Друштвени живот код Срба кроз историју (основни 

празници и њихов значај; утицај политичких прилика 

на празнике и празновања, радни и нерадни дани; 

• идентификује основна обележја друштвеног 

живота од антике до данас; 

• идентификује основна обележја породичног 

живота од антике до данас; 

• наведе основна обележја друштвеног живота 

код Срба кроз историју; 

• наведе основна обележја породичног живота 

код Срба кроз историју; 

• упореди карактеристике друштвеног и 

породичног живота у различитим периодима; 
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различити облици друштвених активности на селу и у 

граду...). 

• Породични односи од антике до данас (положај 

мушкарца, жене и детета, свадбени обичаји, однос 

према старијима, породични празници, 

традиционални и модерни погледи на породицу; 

промене у односима међу половима...). 

• Породични односи код Срба кроз историју (положај 

мушкарца, жене и детета; свадбени обичаји, однос 

према старијима, породични празници - крсна 

слава...) 

• уочи сличности и разлике у начину 

обележавања празника кроз историју; 

• истакне одлике друштвеног и породичног 

живота данас у односу на раније епохе. 

9. 

Фотографија, 

филм, радио и 

телевизија 

кроз историју  

 

• Значај фотографије, филма, радија и телевизије (као 

техничких достигнућа, начина уметничког 

изражавања, средстава масовне комуникације, 

сазнавања и образовања, и као историјских извора). 

• Фотографија, филм, радио и телевизија кроз 

историју (развој - оптичка сочива, дагеротипија, 

мокра плоча, фото-апарат, филмска трака, покретне 

слике, биоскоп, радио таласи; прва филмска 

пројекција, филм као извор информација о 

догађајима; филм као масовна забава и индустрија; 

почетак ере звучног филма, појава анимираних 

филмова; појава колор филмова; филмски фестивали 

и награде; оснивање радио-станица, појава телевизије; 

превласт телевизије над другим медијима у другој 

половини XX века; примери злоупотребе 

фотографије, филма, радија и телевизије у XX веку). 

• Фотографија, филм, радио и телевизија у Србији 

некад и сад (делатност дворског фотографа Анастаса 

Јовановића, породични фото-албуми, прва филмска 

пројекција у Србији 1896, први српски филмови и 

биоскопи; почетак рада прве радио-станице - Радио 

Београда 1929, јавна демонстрација телевизије на 

сајму у Београду 1939, тајно праћење програма Радио 

Лондона за време окупације, оснивање Телевизије 

Београд 1958, кућни радио и ТВ апарати као 

показатељи животног стандарда). 

• уочи основна обележја развоја фотографије, 

филма, радија и телевизије кроз историју; 

• изведе закључак о значају фотографије, 

филма, радија и телевизије у животу појединца 

и читавог друштва; 

• изведе закључак о значају фотографије, 

филма, радија и телевизије као историјских 

извора; 

• опише развој фотографије, филма, радија и 

телевизије у Србији; 

• разуме последице развоја фотографије, 

филма, радија и телевизије. 
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10. 

Брига о телу и 

здрављу кроз 

историју  

 

• Брига о телу и здрављу од антике до данас (болести 

људи, хигијенски услови, епидемије, развој медицине, 

медицински инструменти, лекови и лековито биље, 

здравствене установе - манастирске болнице, 

санаторијуми, стационари, домови здравља, апотеке; 

начини здравствене заштите и превентиве, 

хуманитарне организације). 

• Брига о телу и здрављу код Срба (утицај животних 

услова и хигијенских прилика на појаву болести; 

најчешће болести и епидемије, народна медицина и 

надрилекарство, манастирске болнице; прве болнице 

и лекари, отварање болница у Србији у време кнеза 

Милоша, оснивање Медицинског факултета у 

Београду...). 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• уочи основна обележја развоја здравствене 

културе од антике до данас; 

• уочи основна обележја развоја здравствене 

културе код Срба кроз историју; 

• наведе и упореди различите методе лечења 

кроз историју; 

• разуме повезаност степена економског и 

културног развитка и здравствене културе; 

• разуме значај хуманитарних организација и 

њиховог деловања. 

11. 

Грбови и 

заставе некад 

и сад  

 

• Улога и значај грбова и застава (као симбола 

државе, нације, владара, војске, града, установе, 

предузећа, политичке организације, спортског 

друштва...; појава грбова у XII веку - породични 

грбови на штитовима као начин распознавања 

витезова на турнирима и у ратним походима; грбови 

на заставама, новцу, печатима, поштанским маркама, 

споменицима, шлемовима...; најчешћи хералдички 

симболи; појава првих застава - вексилум - застава 

римских царева, лабарум - застава Константина 

Великог; основни елементи застава). 

• Грбови и заставе у прошлости српског народа 

(порекло савременог српског грба и заставе, значење 

четири оцила, најчешћи хералдички симболи на 

грбовима српских нововековних и средњовековних 

држава и династија и властелинских породица - 

двоглави бели орао Немањића, Лазаревића, 

Карађорђевића, Обреновића и Петровића-Његоша, 

лав Бранковића и Петровића-Његоша, вук Балшића, 

љиљани Котроманића...). 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• уочи основна обележја развоја грбова и 

застава кроз историју; 

• уочи основна обележја развоја грбова и 

застава код Срба кроз историју; 

• изведе закључак о значају грбова и застава 

кроз историју; 

• наведе најчешће хералдичке симболе; 

• опише изглед и порекло савременог српског 

грба и заставе. 

12. 

Спорт некад и 

сад 

 

 

Улога и значај спорта од антике до данас (спорт као 

део бриге о здрављу и као забава; спорт и Олимпијске 

игре од 776. године п. н. е. До Пјера де Кубертена; 

аматерски и професионални спорт); Врхунски спорт 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

• уочи основна обележја спорта од антике до 

савременог доба; 

• разуме улогу и значај спорта у људском 

друштву; 
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Корелација са другим предметима: Српски језик и књижевност, Географија, Грађанско васпитање, Верска настава, Ликовна култура, Музичка култура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

као инструмент у рукама владајуће буржоарске класе; 

Спорт код Срба кроз историју (народне игре, прва 

спортска друштва, соколски покрет, Оснивање 

олимпијског комитета 1910, међународна такмичења 

и успеси, спортски клубови, савремении спорт). 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• именује и опише спортске дисциплине 

заступљене на античким Олимпијским играма; 

• наведе и упореди карактеристике спортских 

надметања у различитим периодима; 

• опише развој спортског живота код Срба. 

Укупан број часова 
         

30   
Оквирни број часова по темама: 

• Свакој од четири теме које буду изабране треба посветити четвртину часова предвиђених наставним планом. 
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Наставни предмет: МАТЕМАТИКА  ИЗАБРАНА ПОГЛАВЉА  

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи  

Образовни профил: Месар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

30    

Недељни фонд часова: 1    

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 , 1/2013 – испр, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник). 

Циљеви предмета:  

• 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 објеката и њихови узајамни односи и трансформације 

• Развој способности за трансфер знања и вештина у стручно-теоретске предмете  

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

Часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

1. 
Системи једначина 

и детерминанте 
8 

• Детерминанте реда два и три 

• Особине детерминанти 

• Решавање система Крамеровим 

правилом 

• Систем квадратне и линеарне једначине 

 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. усмену проверу знања 

2. писмену провера знања 

3. тестове знања 

• израчуна детерминанту реда 2 и 3 

• примени особине детерминанти на 

израчунавање детерминанте 

• примени Крамерово правило на решавање 

система линеарних једначина 2*2 и 3*3 

• реши систем једначина састављен од једне 

квадратне и једне линеарне једначине 

• графички нађе решење квадратне и 

линеарне једначине 

 

2. 
Комбинаторика 6 

• Пермутације 

• Варијације 

• Комбинације 

• Биномни образац  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. усмену проверу знања 

2. писмену провера знања 

3. тестове знања 

• примени правило збира и правило 

производа 

• одреди број пермутација датога скупа 

• одреди број варијација датога скупа 

• одреди број комбинација датога скупа 

• наведе пермутације (варијације, 

комбинације) датога скупа од највише четири 

члана 
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*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Стручни предмети 

• одреди к-ти биномни коефицијент у развоју 

бинома на н-ти степен 

• одреди непознати члан у развоју бинома из 

датих услова-једноставнији примери 

 

3. 

Вероватноћа и 

статистика 
12 

• Случајни догађаји. Простор 

елементарних догађаја 

• Различите дефиниције вероватноће 

• Условна вероватноћа 

• Случајне променљиве. Дискретне 

случајне  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. усмену проверу знања 

2. писмену провера знања 

3. тестове знања 

• 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 Б 

• наведе пример случајне променљиве 

• примени расподелу вероватноћа познату 

под називом биномна расподела 

• 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) 

4. 
Писмени задаци са 

исправкама 
4  Израда задатака  

 

Укупан број часова           30 
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Наставни предмет: ЛОГИКА   

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи  

Образовни профил: Месар  

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

30    

Недељни фонд часова: 1    

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 , 1/2013 – испр, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник). 

Циљеви предмета:  

- 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 животу 

Задаци:  

• Развој сазнања о појму и предмету етике, значају моралних норми за живот појединца у друштву  

• 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  

• Упознавање ученика са основним етичким нормама и вредностима и развијање личног вредносног система 

Задаци:оспособљавање ученика за самостално,критчко размишљање и развијање сензибилитета за етичка питања савременог друштва 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр.  

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

1 • Увод у логику 3 

• Појам и подела логике. 

• Логика као наука о форми мишљења 

• Основни логички принципи (идентитет, 

непротивуречност и и искључење трећег) 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

• препозна да и сам већ користи 

логику као и граматику 

• искаже дефиницију логике, разуме 

и опише у чему се састоји формални 

карактер логике 

2 

 

Формална логика: 

• Појам, 

• Суд 

• Закључак 

24 

• Појам 

• Обим и садржај појма 

• Односи међу појмовима 

• Однос родова и врста 

• Дефиниција 

• Суд 

• Прости и сложени судови 

• Подела судова по квантитету 

• Подела судова по квалитету 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

• 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 
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Корелација са другим предметима / модулима:  Српски језик и књижевност,  Стручни предмети 

 

• Комбинована подела судова 

• Односи међу судовима (логички квадрат) 

• Врсте закључивања 

• Конверзија 

• Потпуна и непотпуна индукција 

• Аналогија 

• Категорички силогизам 

• Структура категоричког силогизма 

• Фигуре категоричког силогизма 

• Доказ 

• одређује структуру дефиниције 

• наводи примере дефиниција које је 

научио у другим предметима, 

рашчлањује их и процењује 

исправност 

• разликује 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 

закључивање 

• наводи примере за закључивање по 

аналогији 

• даје примере дедуктивног 

закључивања из своје струке 

• дефинише силогизам и разликује 

појмове и судове који чине 

силогизам. 

• одређује функцију средњег појма 

3 

 
• Логичке грешке 3 

• Логичке грешке 

• Паралогизми и софизми 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

• разликује намерне од случајних 

логичких грешака 

Укупан број часова           30    
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Наставни предмет: ЕТИКA  

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи  

Образовни профил: Месар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

30    

Недељни фонд часова: 1    

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 , 1/2013 – испр, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник). 

Циљеви предмета:  

• Стицање основних знања о етици и схватање значаја тих знања за јасно размишљање и развој личности 

• 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  

Задаци: 

оспособљавање ученика за самостално,критчко размишљање и развијање сензибилитета за етичка питања савременог друштва 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

Часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

1 
Појам и значај етике 

3 

• Настанак и предмет етике 

• Појам норме и појам морала 

• Разлика између обичајних, правних и етичких 

норми 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

1. Опажања 

наставника - 

праћење рада на 

часу 

Питања - 

одговори 

• набраја правила (норме) из различитих 

сфера живота 

• издваја правила која слободно прихватамо и 

разликује их од оних која имају спољашње 

порекло 

• дефинише предмет етике 

2 

 

Лични идентитет, 

слобода и 

одговорност 
15 

• Улога визуелног идентитета у формирању личног 

идентитета - међусобни утицаји 

• Појмови пола и рода 

• Утицај медија на релативизацију етичких 

вредности 

• Естетски и етички идеал 

• Тело и интервенције на телу 

• Сајбер идентитет, морал и слобода избора 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

1. Опажања 

наставника - 

праћење рада на 

часу 

• 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 
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*Корелација са другим наставним предметима/модулима:Српски језик, Историја, Грађанско васпитање, Верска настава 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Питања - 

одговори 

императива 

• супротставља медијски наметнуте животне 

идеале и етичке вредности 

3 

 

Основне етичке 

норме и вредности 
12 

• Пријатељство 

• Верност 

• Породица 

• Љубав 

• Морално добро 

• Донација органа 

• Сурогат мајка 

• Клонирање 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

1. Опажања 

наставника - 

праћење рада на 

часу 

Питања - 

одговори 

• 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 између основних етичких 

праваца 

Укупан број часова           

30 
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Наставни предмет: БИОЛОГИЈА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Месар  

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

34    

Недељни фонд часова: 1    

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 , 1/2013 – испр, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник).) 

Циљеви  предмета:  

1. Упознавање са особинама живих бића и нивоима организације биолошких система, грађом и функцијом ћелије, ћелијским деобама; 

2. Упознавање са функцијама људског организма; 

3. Упознавање са основним фазама развића човека; 

4. Разумевање проблема везаних за период одрастања, упознавање са облицима ризичног понашања и схватање улоге и значаја породице 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

Часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. Биологија ћелије 4 

• Цитологија као научна дисциплина 

биологије која проучава организацију 

ћелије 

• Основне карактеристике живих бића 

• Нивои организације биолошких 

система 

• Грађа ћелије и ћелијских органела 

• Биљна и животињска ћелија 

• Ћелијски циклус и ћелијске деобе 

Евидентирање и 

оцењивање 

ученика (путем 

усмене и писане 

провере знања, 

тестирања, 

практичних 

радова - 

вежбања, израде 

презентација и 

пројеката) 

• дефинише предмет проучавања цитологије 

• наведе главне особине живих бића и нивое 

организације биолошких система 

• објасни хемијску структуру ћелије и функцију 

ћелијских органела 

• објасни разлике између биљне и животињске ћелије 

• објасни ток и значај кључних метаболичких процеса: 

фотосинтезе и ћелијског дисања 

• објасни фазе ћелијског циклуса, ток и значај митозе и 

мејозе 

2. 

 

Основи физиологије 

човека 
18 

• Нервни систем 

• Чула 

• Мишићно - скелетни систем 

• Ендокрине жлезде 

• Систем органа за варење 

• Систем органа за дисање 

Евидентирање и 

оцењивање 

ученика (путем 

усмене и писане 

провере знања, 

тестирања, 

• објасни настанак и пренос нервног импулса 

• илуструје прост рефлексни лук 

• објасни улогу нервног система 

• објасни мишићну контракцију 

• објасни улогу чулних органа 

• дефинише позицију и улогу жлезда са унутрашњим 
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• Систем за циркулацију телесних 

течности 

• Систем органа за излучивање и 

размножавање 

практичних 

радова - 

вежбања, израде 

презентација и 

пројеката) 

лучењем 

• објасни састав и улогу крви и лимфе 

• објасни грађу и улогу срца и крвних судова и 

неурохуморалну регулацију срчаног рада 

• објасни размену гасова у плућима и ткивима и нервну 

регулацију дисања 

• објасни варење, ресорпцију хране и неурохуморалну 

регулацију варења 

• објасни улогу екскреторних органа човека 

• објасни улогу органа за размножавање 

3. 

 

Биологија развића 

човека 
7 

• Стварање и сазревање полних ћелија 

• Оплођење 

• Интраутерино развиће 

• Рађање и детињство 

• Полно сазревање 

 

 

 

 

 

 

 

Евидентирање и 

оцењивање 

ученика (путем 

усмене и писане 

провере знања, 

тестирања, 

практичних 

радова - 

вежбања, израде 

презентација и 

пројеката) 

• објасни процесе сперматогенезе и оогенезе 

• опише процес оплођења 

• наведе фазе интраутериног развића 

• објасни настанак ткива и зачетака органа 

• опише промене које се догађају у организму човека од 

рођења до пубертета 

• објасни полно сазревање човека 

4. 

Полно и 

репродуктивно 

здравље 

5 

• Појам и дефиниција здравља 

• Проблеми везани за период 

адолесценције 

• Планирање породице 

• Заштита од полних болести 

• Болести зависности 

Евидентирање и 

оцењивање 

ученика (путем 

усмене и писане 

провере знања, 

тестирања, 

практичних 

радова - 

вежбања, израде 

презентација и 

пројеката) 

• препозна проблеме везане за период одрастања 

• објасни значај породице 

• опише биолошку функцију породице 

• дефинише појам "планирање породице" 

• наведе облике ризичног понашања и облике заштите од 

нежељене трудноће 

• објасни штетност абортуса по здравље жене 

• наведе најчешће полно преносиве болести и болести 

зависности 

Укупан број часова 30    
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Наставни предмет: АГРАРНА ГЕОГРАФИЈА 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Месар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

30    

Недељни фонд часова: 1    

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

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012, 1/2013-испр,. 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви предмета: 

- Стицање знања  о природним и друтшвеним одликама географске средине и о њиховом утицају на развој пољопривреде, 

- Оспособљавање ученика за посматрање, класификацију, систематизацију, решавање проблема и закључивање, 

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

- Оспосбљавање ученика да користе писане, графике 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 заштити, обноси и унапређивању животне средине 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Вредновање 

остварености 

исхода 

 

1. 

 

Увод у аграрну 

географију 

 

5 

 

• Предмет изучавања, значај, развој и место 

аграрне географије у систему наука 

• Аграрни простор и његове границе 

• Подела и типови пољопривреде у свету 

• Географски размештај пољопривредне 

производње 

• Место пољопривреде у просторној 

организацији привреде и значај агроиндустрије 

• Глобализација хране и њене последице 

• дефинише предмет 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 

пољопривреде са другим привредним 

делатностима 

• објасни значај агроиндустрије 

• објасни појам глобализације хране као 

последице међудејства географских услова и 

технолошког развоја 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

1. праћење 

остварености 

исхода 

2. тестове знања 

2. 

 

Природни услови 

за развој 

пољопривреде 

7 

• објасни утицај и значај рељефа, климе, воде, 

тла, биљних и животињских заједница за развој 

пољопривредне производње 

• Физичкогеографске одлике географске средине 

као важан услов за развој пољопривредне 

производње 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 
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• препозна деградацију природне средине у 

окружењу и да предложи мере за заштиту и 

унапређивање аграрног простора 

• изводи активности везане за заштиту и 

унапређивање пољопривреде и животне средине 

• Заштита и унапређивање пољопривреде и 

животне средине 

кроз: 

1. праћење 

остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. 

 

Друштвени 

услови за развој 

пољопривреде 

7 

• објасни однос између броја становника на 

Земљи и расположивих количина хране 

• доведе у везу структуре становништва са 

производњом хране и начине исхране 

• објасни процес деаграризације као последицу 

миграције пољопривредног становништва 

• објасни везу између сеоских насеља као 

аграрних произвођача и градова као аграрних 

тржишта 

• наведе врсте агротехничких мера у 

пољопривреди (механизација, хемизација, 

мелиорација, аграрне револуције) 

• Пораст светског становништва и расположиве 

количине хране 

• Повезаност структурних одлика становништва 

са производњом хране и начинима исхране 

• Миграције пољопривредног становништва и 

процес деаграризације 

• Сеоска насеља и сеоски атари као простори 

пољопривредне производње 

• Градови као аграрна тржишта 

• Научно-технолошки развој и просторна 

организација пољопривреде  

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

1. праћење 

остварености 

исхода 

2. тестове знања 

4. 

 

Географска 

својства биљне и 

сточарске 

производње 

15 

• Пораст светског становништва и расположиве 

количине хране 

• Повезаност структурних одлика становништва 

са производњом хране и начинима исхране 

• Миграције пољопривредног становништва и 

процес деаграризације 

• Сеоска насеља и сеоски атари као простори 

пољопривредне производње 

• Градови као аграрна тржишта 

• Научно-технолошки развој и просторна 

организација пољопривреде  

• Пораст светског становништва и расположиве 

количине хране 

• Повезаност структурних одлика становништва 

са производњом хране и начинима исхране 

• Миграције пољопривредног становништва и 

процес деаграризације 

• Сеоска насеља и сеоски атари као простори 

пољопривредне производње 

• Градови као аграрна тржишта 

• Научно-технолошки развој и просторна 

организација пољопривреде  

 Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

1. праћење 

остварености 

исхода 

2. тестове знања 

 

Укупан број часова 30 

 

Корелација са другим предметима: Биологија, Хемија, Историја 
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Наставни предмет: ГЕОГРАФИЈА ХРАНЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи  

Образовни профил: Месар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

34/30    

Недељни фонд часова: 1    

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

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012, 1/2013-испр,. 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви предмета: 

• Стицање знања о процесу глобализације, њеном утицају на производњу, размену хране и начине исхране народа света 

• Стицање знања о пореклу, производњи и дистрибуцији појединих врста прехрамбених производа 

• Оспособљавање ученика да примењују географско знање у даљем образовном и професионалном развоју. 

• Оспособљавање ученика за посматрање, класификацију, систематизацију, решавање проблема и закључивање. 

• Развијање способности коришћења различитих извора информација и самосталног и тимског учествовања у истраживачким пројектима 

• Оспособљавање ученика за одговорно опхођење према себи и окружењу и за активно учествовање у заштити, обнови и унапређивању животне средине.  

Редни 

бр. 
Назив теме Бр. часова Садржаји 

Начин проверавања 

исхода/ циљева учења 

Исходи 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. 1

0 

Глобализација и 

култ хране у XXI 

веку   

10 

• Глобализација и глобални 

процеси; глобализација светске 

привреде и њене последице 

• Међународна организација ФАО 

и њени домети и улога у 

савременом свету 

• Урбанизација и савремена 

исхрана становништва 

• Облици исхране становништва и 

њихово распрострањење 

• Узроци и последице недовољне 

исхране становништва, проблем 

глади, у појединим деловима света 

• Исхрана савременог човека 

• Заштићени прехрамбени 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

• објасни појам глобализације и њен утицај у 

домену производње и размене хране у свету 

• опише домен деловања и значај међународне 

организације ФАО 

• опише утицај урбанизације на промене у начину 

исхране становништва 

• објасни повезаност различитих традиција, 

култура и религија на начине исхране 

становништва у свету 

• наведе узроке и последице недовољне исхране 

становништва у појединим деловима света 

• примени здраве облике исхране 

• наведе заштићене прехрамбене производе из 

наше земље и из појединих држава света 
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производи у Србији и у осталим 

деловима света 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

Прехрамбена 

индустрија и 

трговински токови 

хране 

 

 

 

 

 

 

10 

• Начини производње и 

дистрибуције хране 

• Прехрамбена индустрија: 

структура производње, размештај 

у Србији и у свету 

• Модерне технологије за 

складиштење и транспорт хране 

• Највеће прехрамбене компаније у 

Србији и у свету - примери 

• Берзе и трговински токови 

храном  

 

 

 

 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

 

 

 

 

 

• наведе начине производње и дистрибуције хране 

• опише структуру прехрамбене индустрије 

(млинска индустрија, месна индустрија, 

индустрија за прераду рибе и морских плодова, 

млечна индустрија, индустрија уља и намаза, 

индустрија шећера и кондиторских производа, 

индустрија алкохолних и безалкохолних пића) 

• објасни географски размештај прехрамбене 

индустрије у нашој земљи и у свету 

• именовати савремене технологије за 

складиштење и транспорт хране 

• наведе највеће прехрамбене компаније у нашој 

земљи и у свету 

• наведе основне трговинске токове храном 

3. 

Порекло, 

производња и 

дистрибуција 

прехрамбених 

производа 

 

• Географско порекло, производња 

и дистрибуција појединих 

прехрамбених производа у Србији 

и у свету (хлеб, месо и риба, млеко 

и млечни производи, уља, 

алкохолних пића, топлих 

напитака, кондиторских 

производа, воћа и поврћа...) 

 

 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

 

• Наведе житарице и њихово географско 

распрострањење од којих се справља хлеба и 

пециво 

• наведе највеће произвођаче и дистрибутере 

хлеба и пецива у локалној средини и у региону 

• опише врсте меса које се користи у исхрани 

људи на глобалном нивоу 

• наведе највеће произвођаче и дистрибутере меса 

и месних прерађевина 

• опише врсте млечних производа и географско 

порекло сира 

• наведе најважнија риболовна подручја у свету и 

највеће произвођаче и дистрибутере рибом и 

морским плодовима 

• опише распрострањење уљарица, највеће 

произвођаче и дистрибутере уља 

• опише највећа виноградарска подручја у Србији 

и у свету 

• именује највеће светске произвођаче вина у 

Србији и у свету 
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• наведе највеће произвођаче и дистрибутере пива 

у свету 

• опише географско порекло биљних култура од 

којих се справљају топли напици 

• наведе највеће произвођаче и дистрибутере 

топлих и хладних безалкохолних напитака 

• опише географско порекло, производњу и 

дистрибуцију других алкохолних пића 

• опише производњу и дистрибуцију 

кондиторских производа у Србији и у свету 

• именује врсте раног поврћа, највеће произвођаче 

и дистрибутере у Србији и у свету 

• опише географски размештај воћарске 

производње и начин трговине воћем у Србији и у 

свету 

Укупан број часова 34/30 
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Наставни предмет: ГЕОГРАФИЈА СТОЧАРСТВА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи  

Образовни профил: Месар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

34/30    

Недељни фонд часова: 1    

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

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012, 1/2013-испр,. 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви предмета:  

• Стицање знања о природним и друштвеним одликама одликама географске средине и о њиховом утицају на развој пољопривреде и сточарства. 

• Оспособљавање ученика да примењују географско знање 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. 

• Оспособљавање ученика за посматрање, класификацију, систематизацију, решавање проблема и закључивање. 

• Оспособљавање ученика за одговорно опхођење према себи и окружењу и за активно учествовање у заштити, обнови и унапређивању животне средине. 

 

Редни 

бр. 
Назив теме Бр. часова Садржаји 

Начин проверавања 

исхода/ циљева учења 

Исходи 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. 1 

 

 

 

Сточарство - 

услови развоја и 

области гајења 

стоке  

15 

• појава, развој и значај сточарства 

• географски фактори и њихов 

утицај на развој и размештај 

сточарства 

• исхрана домаћих животиња у 

екстензивном и интензивном 

сточарству 

• важније врсте стоке 

• области гајења појединих врста 

стоке у свету и у нашој земљи 

• океанске и морске риболовне 

области у свету 

• значај лова у свету и код нас 

• сточне болести и њихов утицај 

на бројност грла стоке и њихов 

утицај на производњу хране  

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

• опише историјски развој сточарства 

• дефинише географске факторе који утичу на 

развој и размештај сточарства 

• опише начине исхране домаћих животиња у 

екстензивном и интензивном сточарству 

• наведе важније врсте стоке које се гаје у свету и 

у нашој земљи 

• опише сточарске области у свету и у нашој 

земљи 

• објасни значај лова и риболова и да наведе 

најважнија риболовна подручја 

• објасни утицај сточних болести на бројност грла, 

њихов квалитет и производњу хране 

• користи стечена знања на унапређењу услова за 

развој сточарства у локалној средини  

2. 
 

14 

• производи сточарства за људску 

исхрану и индустријску 

производњу 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

• наведе врсте производа сточарства (исхрана и 

индустријска производња) 

• наведе највеће произвођаче и прерађиваче 
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Корелација са другим предметима/модулима: Биологија, Хемија 

 

 

 

 

 

 

 

Производи 

сточарства, њихов 

размештај и 

складиштење  

• највећи произвођачи и 

прерађивачи производа сточарства 

на светском тржишту и у нашој 

земљи 

• сточни производи са 

географским пореклом 

• производи сточарства у исхрани 

људи (основни производи 

сточарства, утицај религије и 

традиције на исхрану) 

• сточна производња и њен значај 

за развој појединих грана 

индустрије 

• трговинска размена сточних 

производа на нашем и иностраном 

тржишту 

• транспорт живе стоке и сточних 

производа, начини складиштења и 

чувања сточних производа  

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сточних производа у свету и у нашој земљи 

• именује производе сточарства са географским 

пореклом у свету и у нашој земљи 

• наведе најважније производе сточарства који се 

користе у исхрани људи 

• објасни значај сточних производа за потребе 

индустрије 

• објасни размену сточних производа на домаћем 

и светском тржишту 

• наведе начине правилног транспорта живе стоке 

и сточних производа 

• опише начине правилног складиштења и чувања 

сточних производа 

• процени које су последице неправилног чувања 

хране 

• објасни како се неправилно чување хране 

одражава на здравље људи и на животну средину  

3. 

Сточарство и 

животна средина  

6 

• сточарство и деградација 

животне средине 

• географски размештај ретких и 

заштићених животињских врста 

• унапређење и заштита ретких и 

заштићених животињских врста  

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

• објасни утицај интензивног сточарења на 

деградацију животне средине 

• објасни како неконтролисан лов и риболов утичу 

на нарушавање равнотеже у природи 

• наведе географски размештај ретких и 

заштићених животињских врста 

• подржи одговоран однос према животињама  

Укупан број часова 34/30    
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Наставни предмет: ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Месар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

34/30    

Недељни фонд часова: 1    

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 , 1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви  предмета:   
- Развијање стваралачког и критичког мишљења, визуелног опажања, индивидуалности и самопоуздања у самосталном ликовном изражавању, радозналости и 

маштовитости; 

- Оспособљавање за изражавање 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 идентитета, националне и светске културне баштине и навике праћења културно-уметничких садржаја 

путем штампе и електронских медија, посећивања музеја, галерија, библиотека, концерата, биоскопа, позоришта и других институција културе; 

- Упућивање на  примену стечених знања и умеса у свакодневном животу и раду. 

1. Приликом израде годишњег плана, од 15 понуђених тема треба одабрати најмање 4. Минимално време за реализацију једне теме је пет часова. 

Наставник формира програм бирајући теме према: 

• циљевима предмета; 

• расположивом фонду часова; 

• години учења; 

• специфичностима профила; 

• могућностима школе; 

• специфичностима локалне заједнице; 

• предзнањима и сазнајним могућностима ученика.  

2. Теоријски садржаји и практични ликовни рад су интегрисани. 

3. Теме треба обрадити комбиновањем савремених наставних метода, уз разноврсне визуелне примере. 

4. Посебни садржаји су препоручени садржаји намењени појединим профилима и/или заинтересованим ученицима. 

5. Препоручени садржаји су садржаји који нису кључни за достизање исхода и могу да се обраде информативно: кроз један редовни час, кроз домаћи задатак, 

тематску наставу или индивидуалне, одељенске и школске пројекте. 

6. У зависности од теме, пожељно је припремати наставу у сарадњи са наставницима општеобразовних, стручних и изборних предмета, педагогом, локалним 

уметницима и стручњацима и/или институцијама културе. 
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7. Користити стручну литературу и интернет у припремању наставе. Ради лакшег прикупљања наставног материјала, програм садржи препоручене адресе или 

линкове на интернет-странице. Међутим, треба имати у виду да се ове адресе често мењају и да је наставник упућен на континуирано ажурирање наставног 

материјала. 

8. У зависности од теме, настава се реализује у кабинету за ликовну културу (атељеу), кабинету за информатику, радионици, простору школе, библиотеци, музеју, 

галерији, атељеу уметника, локалном окружењу. 

9. Како се не би прекинула мотивација и континуитет у раду, допустити ученицима да заврше радове код куће. 

10. Подстицати ученике да одступају од рутинских поступака и стереотипије, а елементе искуства реструктурирају и стављају у нове односе, испробавају 

различита оригинална решења у самосталном ликовном изражавању и процењују свој рад и радове других. 

11. Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

• праћење остварености исхода; 

• активност на часу. 

12. Пожељно је на крају полугодишта и/или године организовати изложбу у локалној заједници и позвати родитеље на отварање. 

13. Препоручује се наставницима вођење електронског портфолија који садржи: основне податке о наставнику, опис успешно реализоване теме, препоручено 

време за реализацију, коришћене материјале и технике, примере радова ученика, евентуално наставни материјал (визуелне примере) и препоручену литературу 

или адресе интернет-страница. Електронски портфолио треба да буде доступан на сајту или профилу школе. Циљ објављивања портфолија је промоција рада 

наставника и размена наставних материјала, идеја и линкова. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

1. 
Дигитална 

фотографија 
 

• Примена дигиталне фотографије у настави, свакодневном 

животу и будућој професији, дигитална фотографија као 

савремени уметнички медиј; 

• Принципи компоновања у фотографији, кадрирање, осветљење; 

• Етичке норме у избору мотива, обради фотографије и 

објављивању фотографија; 

• Фотографисање дигиталним фотоапаратом или мобилним 

телефоном: екстеријер, ентеријер, детаљ, мртва природа, 

аутопортрет; 

• Пренос фотографије на рачунар, обрада фотографије основним 

алаткама: опсецање, подешавање светлине, контраста и боје; 

• Сортирање, обележавање и чување фотографија на рачунару; 

• Могуће преобликовање неуспелих фотографија у апстрактне 

слике, позадине, колаже; 

• Самопроцена радова.  

Посебни садржаји: 

• Цртање светлом; 

• Израда електронског портфолија; 

• Рекламна фотографија; 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

-праћење 

остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• фотографише целину и 

детаљ под различитим 

условима осветљења; 

• учита дигиталну 

фотографију на рачунар; 

• обради фотографију у 

одабраном рачунарском 

програму. 
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• Модна фотографија.  

2. 

 

Примитивна 

племенска 

уметност 

 

• Примитивна племенска уметност од праисторије до савременог 

доба; 

• Услови за настанак уметности, функције уметности у 

праисторијско доба, материјали; 

• Разлози за дуготрајни опстанак примитивне племенске 

уметности, популарност савремене племенске уметности, 

последице комерцијализације; 

• Уметност афричких племена, инуитска уметност, уметност 

индијанских племена, абориџанска, полинезијска... плес, музика, 

одећа, украшавање, орнаментика, занати; 

• Примитивна уметност као инспирација савременим уметницима; 

• Израда цртежа, слика, скулптура, употребних и украсних 

предмета, тотема, маски, скица за шминку, одећу, накит, фризуре.  

Посебни садржаји: 

• Креирање звука облицима из природе, уобличавање композиције 

на рачунару, учитавање звука у презентацију; 

• Ритуални плес: обједињавање слике, музике и плеса; 

• Терапија путем уметности: уметнички занати; 

• Истраживање: народна уметност Србије; 

• Израда сувенира; 

• Презентација: поређење култура (шминке, ношње, фризура, 

обуће, керамике, веза...).  

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• наведе улогу примитивне 

племенске уметности у 

праисторијско и савремено 

доба; 

• одабере медиј, мотив и 

материјал за рад и образложи 

избор; 

• уради ликовни рад са 

одликама примитивне 

племенске уметности. 

 

3. 

Цивилизације 

прошлости 
 

• Цивилизација - појам; 

• Општи приказ: географски положај, градови, трајање и разлог 

нестанка, веровања, положај владара, улога уметника и уметности; 

• Оријентациони избор споменика прошлости: Персеполис, 

Тутанкамонова гробница Mohenjo-daro, Sanchi (Indija), Qin 

dinastija - ratnici od terakote, Machu Picchu, Mesa Verde, Chichen 

Itza,Tikal, El Tajin, толтечки ратници у Тули, Ангкор, Петра, Нара; 

• Уметничка идеја у прошлим цивилизацијама, утицај веровања и 

друштвене организације на уметност; 

• Израда цртежа и скица за палате, храмове, стубове, орнаменте, 

споменике, рељефе, фасаде, фонтане, престоле, намештај, 

употребне и ритуалне предмете, дворске одежде, владарске 

симболе, вајање владарског портрета.  

Посебни садржаји: 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• објасни значај очувања 

споменика културе; 

• уради ликовни рад са 

карактеристикама одабране 

цивилизације; 

• дискутује о различитим 

решењима задатка. 
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• Осмишљавање туристичке туре, израда рекламне презентације 

или брошуре; 

• Заштићена светска културна баштина.  

4 
Ктитори, мецене и 

колекционари 
 

• Појмови: ктитор, мецена, колекционар; 

• Велики инвеститори у уметност кроз историју: црква, владари, 

племство, буржоазија, држава, приватни фондови... улога и значај; 

• Инвестирање у различите облике уметности кроз историју: 

сакрални објекти, палате, споменици, ликовна уметност, 

позориште, балет, музика, мода, филм... музејске колекције, 

приватне збирке, мотиви за улагање у уметност; 

• Приказ десет значајних уметничких дела по избору наставника, 

уз образложење избора; 

• Одељенски обилазак електронских: музеја, галерија, културно-

историјских споменика, фестивала; 

• Улога колекционара или инвеститора: прикупљање и формирање 

електронске или штампане збирке уметничких дела по избору 

ученика.  

Посебни садржаји: 

• Истраживање: значајне културно-уметничке манифестације у 

Србији; 

• Истраживање: институције културе у Србији; 

• Терапија путем уметности: укључивање старије популације у 

уметничке активности.  

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• објасни улогу и значај 

ктитора, мецена и 

колекционара у историји 

уметности; 

• формира електронску или 

штампану збирку уметничких 

дела; 

• образложи избор уметничких 

дела. 

5. 

Уметност 

рециклирања 

 

 

• Уклањање отпада у великим градовима, време распадања 

појединих материјала, значај рециклирања, улога и значај 

уметности у очувању животне средине и смањењу сиромаштва; 

• Израда скица; 

• Преобликовање предмета и материјала за рециклажу: израда 

таписерије од пластичних трака, израда асамблажа, скулптура и 

инсталација, израда накита, торби, шешира, кутија за оловке и 

накит, посуда, лустера, стоних лампи, мозаика; 

• Оријентациони избор уметника: Daniel Clemmett, Nick Gentry, 

Robert Bradford, James Corbett, Subodh Gupta, Emma Whiteside, 

Michel de Broin, Hong Kyoung, Aurora Robson, Lucy Norman, Nek 

Chand… 

 Посебни садржаји: 

• Израда колекције одеће од материјала за рециклажу; 

• Грађење зидова, пултова, клупа, ограда и мањих објеката од 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• објасни значај рециклирања; 

• наведе улогу уметности у 

очувању животне средине; 

• уради ликовни рад од 

материјала за рециклажу; 

• образложи избор мотива и 

материјала. 
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пластичних флаша, конзерви, стиропора, гума, затварача; 

• Терапија путем уметности: материјали за рециклажу који су 

погодни за рад са децом и старијим особама; 

• Креирање звука предметима за рециклажу; 

• Видео-рад: акција чишћења околине.  

6. Уметност и наука  

• Повезаност науке и уметности; 

• Математика у уметности: симетрија, перспектива, модуларност, 

златни пресек, орнаментика, теселација, оригами; 

• Географија у уметности: пејзажи; апстрактне слике инспирисане 

сателитским снимцима и географским картама; 

• Биологија у уметности: уметност под микроскопом, илустрације, 

анатомски цртежи; 

• Хемија у уметности: производња пигмената и материјала, 

фотографије; 

• Физика у уметности: оптика, акустика, фотографије; 

• Историја и уметност: историјски догађаји у уметничким делима, 

уметничка дела као историјски извори; 

• Разговор о повезаности уметности и других наставних предмета 

и делатности; 

• Израда цртежа, скулптура, слика, графика, постера, инсталација, 

фотографија, видео-радова, орнамената, оригамија, колажа... 

наука, наставни предмет, област, лекција, дефиниција, формула, 

појам као инспирација.  

Посебни садржаји: 

• Терапија путем уметности: лечење бојом, звуком и покретом; 

• Тематски дан.  

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• наведе примере повезаности 

уметности и науке, наставних 

предмета и различитих 

делатности. 

7. 
Уметност XXI 

века 
 

• Традиционални и савремени медији у XXI веку; 

• Одговарајући примери уметничких медија, праваца и техника: 

3D анимација, сликање песком, динамичко сликарство, дигитална 

уметност, ласерска уметност, генетичка уметност, нано уметност, 

интерактивна уметност, виртуелна уметност, акционо сликање на 

сцени, визуелни ефекти за филм; 

• Прибор: glow graffiti sprej, LED светлосни канапи, интерактивне 

табле, I/О четка, Филипсов прибор за дигитално сликање светлом; 

• Cyberfest (Киберфест, Русија), STRP фестивал; VIDFEST 

(Ванкувер); 

• Цртање, сликање, графика и вајање у рачунарском програму; 

видео-записи, одељенски спотови, монтажа и анимација у 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• објасни утицај технологије 

на уметност XXI века; 

• наведе пример утицаја 

технологије на уметност XXI 

века; 

• изрази идеје, емоције, поруке 

и ставове савременим 

медијима. 
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рачунарском програму; колективно акционо сликање на сцени; 

обједињавање ликовне уметности, филма, музике и плеса; израда 

светлосне скулптуре, слике или инсталације; израда звучне 

скулптуре, кинетичке скулптуре...  

Посебни садржаји: 

• Специјални (механички)ефекти у позоришту и визуелни ефекти 

за филм; 

• Звучни ефекти; 

• Електронска музика; 

• Терапија путем уметности: материјали и технике; 

• Експериментална архитектура, паметне зграде; 

• Црно позориште; плес сенки; 

• Ликовно обликовање веб странице.  

8. 
Амбијент и 

простор 
 

• Утицај амбијента на расположење, понашање и радни учинак; 

• Одговарајући примери дизајна школског простора, инсталација у 

ентеријеру и преобликовања елемената ентеријера; 

• Израда скица; 

• Преобликовање елемената ентеријера: осликавање и 

преобликовање похабаних столица, клупа, столова, ормана, 

зидова, прозорских оквира, стаклених површина, стубова; 

лепљење и уметање различитих материјала; израда витража, 

лустера, лампи, асамблажа, мозаика; 

• Обликовање простора у делу учионице или простору школе.  

Посебни садржаји: 

• Терапија путем уметности: психологија боје; 

• Биодекорација стубова и зидова или зелених површина; 

• Дизајн светла, обликовање простора светлом; 

• Декорација зидова: рад са шаблонима и пројектором, називи 

боја, механичко мешање боја, нијансе, психологија боје; 

• Ленд арт; 

• Амбијентална музика.  

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• опише утицај амбијента на 

расположење, понашање и 

радни учинак; 

• преобликује елементе 

ентеријера; 

• уреди део школског 

простора. 

9. Стрип  

• Појмови: стрип, манга, чиби, графички роман; 

• Развојни пут стрипа, различите функције стрипа кроз историју; 

• Школе стрипа: америчка и јапанска, француско-белгијска, 

енглеска, италијанска - карактеристике, типични представници, 

међусобни утицаји, популарност школа и аутора код нас и у свету; 

• Фестивали стрипа, музеји, друштва; 

• Утицај стрипа на уметничке правце, културу и друштво; 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• препозна уметнички цртеж у 

стрипу; 

• опише традиционални 

поступак цртања стрипа; 

• нацрта ликовно-графички 

рад. 
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• Оријентациони избор аутора: Rodolphe Topffer, Walt Disney, 

Osamu Tezuka, Richard Outcault, Steve Ditko, Alan Moore, Frank 

Miller, Moebius, Masashi Kishimoto, Koji Morimoto, Hiromu 

Arakawa, Matsuri Hino, Takeshi Obata, Марко Стојановић, Бане 

Керац, Влада Весовић, Саша Ракезић, Алекса Гајић, Зоран 

Јањетов; 

• Традиционални прибор и поступак израде; рачунарски програми 

и графичке табле; 

• Израда табле стрипа, стрип јунака, корица за графички роман, 

израда одељенског фанзина; илустрација одломака приче, песме, 

филма... традиционалним или савременим техникама.  

Посебни садржаји: 

• Анимирани филм; 

• Израда сценарија за стрип, графички роман, рачунарску игрицу 

или анимирани филм; 

• Студија фигуре у покрету; 

• Колекција одеће, обуће или накита инспирисана стрипом; 

• Музика у анимираном филму.  

10. 
Знаменити српски 

уметници 
 

• Знаменити српски уметници, избор наставника; 

• Израда оригиналног, нетрадиционалног ликовног приказа 

живота и/или дела српског уметника по избору ученика: 

презентација, графичка прича, колаж, инсталација; комбинација 

текста, илустрација и фотографија; видео-рад, анимација; 

• Разговор о значају, животу и делу одабраних уметника.  

Посебни садржаји: 

• Израда монографије одабраног уметника, одељенски рад; 

• Терапија путем уметности: организовање гостовања 

професионалних уметника у болницама и домовима за старе; 

организовање ликовне радионице.  

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• наведе неколико знаменитих 

српских уметника; 

• објасни значај одабраног 

уметника; 

• уради оригиналан визуелни 

приказ живота и/или дела 

одабраног уметника. 

11. Трагом наслеђа  

• Значај квалитетне промоције у будућој професији; 

• Истраживање културних, историјских и природних 

знаменитости краја: обилазак околине, обилазак локалних 

галерија и музеја; истраживање стручне литературе, интернета, 

архиве, новинских чланака; разговори са одговарајућим профилом 

стручњака, наставницима, родитељима, фамилијом; интервјуи, 

анкете; проучавање и прављење фото и писане документације; 

• Оријентациони избор тема у оквиру пројекта: природне одлике, 

историја, културно-историјски споменици, манифестације, спорт, 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• прикупља информације из 

различитих извора; 

• дискутује о знаменитостима 

краја; 

• уради промотивни ликовни 

рад. 
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уметност, туризам, делатности, стари занати, обичаји и веровања, 

знаменити људи, одевање кроз историју, архитектура, 

кулинарство, музика; 

• Дизајн промотивног материјала; 

• Израда промотивног спота, презентације, брошуре, плаката, 

илустрованих прича, разгледница, паноа за промовисање 

културно-историјских и природних знаменитости краја.  

Посебни садржаји: 

• Промоција професије; 

• Промоција школе; 

• Промоција одељења; 

• Терапија путем уметности: поставка изложбе, организовање 

промоције радова путем интернета и штампе; 

• Маркетинг и брендови.  

12. 
Необична 

уметност 
 

• Визуелни приказ: необичне идеје, уметничка дела на 

неуобичајеној подлози или од неуобичајених материјала; 

• Оријентациони избор уметника: Јulijan eever, Guido Daniele, Jim 

Denevan, Richard Long, Daniel Baumann, Olafur Elasson, Michael de 

Broin, Agata Olek, Hang Nga, Mathier Collos, Rebecca Murtaugh, 

Jonathan Borofsky, Livio de Marchi, Chakaia Booker, Choi Jung 

Hyun, Margaret Benyon, Jennifer Maestre, Nathan Sawaya, Baptiste 

Debombourg, Toge-NYC, Ran Hwang, Don Lucho, Scott Gundersen, 

Sydney Cash, Scott Hove, Evan Blackwell, Jean-Luc Cornec, Jason 

Hackenwerth, Jason de Caires Taylor, Shinichi Marayama, Joan 

Dulla, Janet Echelman, Alain Guerra, Lara Schnitger, Maurizio 

Savini, Renata Memole, Neraldo de la Paz, Elisabeth Higgins 

O`Connor, Carabosse;• Израда ликовних радова од неуобичајених 

материјала.  

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• предложи нетрадиционални 

материјал за рад; 

• уради ликовни рад од 

нетрадиционалног материјала; 

• образложи избор материјала 

и мотива. 

13. 
Архитектура 

Србије 
 

• Знаменити споменици и зграде - обележја светских градова; 

• Сакрална архитектура Србије; 

• Замкови, утврђења и палате Србије; 

• Световна архитектура Србије: типови старих српских кућа, 

знаменити објекти XIX и XX века; 

• Споменици, фонтане, паркови и парковске скулптуре; 

• Значај очувања знаменитих грађевина и споменика; 

• Израда скица за викендицу, викенд-насеље, етно-село, наменске 

објекте, реконструкција замка или утврђења, скица за рељефе, 

тргове, ограде, прозорска окна и друге елементе екстеријера, 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• наведе неколико значајних 

споменика и грађевина у 

Србији; 

• објасни значај очувања 

знаменитих грађевина и 

споменика; 

• уради ликовни рад са 

стилским одликама локалне 

архитектуре. 
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споменике и скулптуре у пленеру...  

Посебни садржаји: 

• Истраживање: римска насеља на тлу Србије; 

• Повезивање ученика путем интернета са вршњацима из другог 

места у Србији, размена фотографија и информација о 

архитектури, споменицима и парковима; 

• Осмишљавање туристичке туре;  

14. Улична уметност  

• Појмови: улична уметност, мурали, графити, тагирање; 

• Видови уличне уметности: мурали, графити, стикери, 

инсталације; 

• Историјат графита, легални графити, графити у галеријама; 

• Дискусија: намера уметника, идеје, поруке, ставови, емоције, 

стилови; тагирање по културно-историјским споменицима, 

знаменитим зградама, приватној својини, радовима уметника; 

• Материјали, опасност по здравље и околину, мере заштите; 

• Оријентациони избор уметника, уметничких група и пројеката: 

Edgar Mueller, Julian Beever, Kurt Wenner, Jeroen Koolhaas -Dre 

Urhahn, Ernesto Neto, Mark Jenkins, Peter Gibson, David Choe, 

Cityzenkane, Belx2, Lady Pink, Keith Jive, Baer, Ras Terms, Jon Reiss 

(Bomb it - dokumentarni film), Blu (odabrani radovi), Rinpa Eshidan, 

Reverse Graffiti Project;• Израда скице за мурал или графит 

традиционалним материјалима или у рачунарском програму.  

Посебни садржаји: 

• Истраживање: улична култура, музика и плес; 

• Пантомима; 

• Знамените грађевине Србије; 

• Израда документарног филма.  

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• препозна естетске и идејне 

вредности уличне уметности; 

• наведе материјале штетне по 

здравље и мере заштите; 

• уради скицу за мурал или 

графит. 

15. Времеплов  

• Свакодневни живот, проналасци, открића, важни историјски 

догађаји и личности, одевање, намештај, архитектура, ликовна 

уметност, музика, позориште, плес, спорт, забава... од критско-

микенске културе до краја XX века; 

• Ликовни приказ историјског периода по избору ученика; израда 

маски, костима, шешира, перика, декорација, скица за употребне 

предмете...  

Посебни садржаји: 

• Пројекат свих одељења, тематска забава - реконструкција 

одабраног периода: израда сценографије, костима, маски, фризура, 

шминке, избор музике, концерт, наступ хора, представа, плес, 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• наведе узроке промена у 

уметности током историје; 

• прикаже ликовним радом 

специфичност одабраног 

историјског периода. 
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Корелација са другим предметима:  Српски језик и књижевност, Музичка култура, Историја, Биологија, Физика, Хемија, Математика, Рачунарство и информатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

луткарско позориште...  

Укупан број часова 64  
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Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Трећи  

Образовни профил: Месар  

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

34/30    

Недељни фонд часова: 1    

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 , 1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви предмета:   
- Оспособљавање ученика за разликовање обележја стилова различитих музичких жанрова; 

-  Развијање свести о значају и улози музичке уметности кроз развој цивилизације и друштва; 

-  Оспособљавање ученика за разликовање основних одлика уметности различитих цивилизација и култура кроз сагледавање елемената музичких дела; 

- Оспособљавање ученика за уочавање разлика и сличности између наше и других традиција и култура у домену музике; 

-  Оспособљавање ученика за уочавање међусобног утицаја различитих култура прожимањем карактеристичних елемената музичких дела; 

-  Унапређивање естетских критеријума код ученика; 

- Развијање дивергентног мишљења кроз решавање проблемских и пројектних задатака; 

- Развијање навика код ученика за праћење културно-уметничких манифестација у локалној средини и путем електронских медија (концерти, телевизија, филм, 

интернет); 

- Оспособљавање ученика за самостално истраживање стручне литературе, архиве, медијатеке, интернета; 

- Оспособљавање ученика за јавно наступање (јавни часови, концерти...); 

- Оспособљавање ученика за креативну израду музичких ударачких инструмената ; 

- Упознавање ученика са значајним српским композиторима и извођачима; 

- Оспособљавање ученика за примену уметничких вештина у другим предметима и свакодневном животу; 

- Оспособљавање ученика за тимски и истраживачки рад; 

-  Подстицање уметничког развоја и усавршавања у складу са индивидуалним интересовањима и способностима. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

3.  

Класична музика 

(општа музичка 

анализа и теорија 

кроз слушање 

музике)  

10 

• Значај музике у животу и друштву: 

првобитна заједница, стари век и развој 

музике у средњем веку (духовна и 

световна музика) 

- Грегоријански корал, Византијско 

певање, Кир Стефан Србин: Ниња сили. 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

• Препознаје и разликује одлике стилова у 

музичком изражавању од првобитне заједнице 

до данас. 

• Испољава потребу за свакодневним слушањем 

музике и на основу тога формира трајно 

интересовање према музици уопште 
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• Ренесанса и барок: 

Палестрина L.: Огни белта, Вивалди А.: 4 

годишња доба, Хендл 

Г. Ф.: Месија (Алелуја), Бах Ј. С.: Токата 

и фуга д - мол, Брандебуршки концерт бр. 

3 Г - дур 

• Класицизам: 

Хајдн Ј.: Симфонија изненађења бр 94. Г 

- дур, Моцарт В. А.: Симфонија бр. 40. Г-

дур, Реквијем, Мала ноћна музика, Турски 

марш, Бетовен Л. В.: 5. и 9. симфонија, За 

Елизу, Месечева соната, 

• Романтизам 

Менделсон Ф.: Свадбени марш, Шопен 

Ф.: Валцер дес-дур, Брамс Ј.: Мађарске 

игре по избору, Сметана Б.: Влтава, 

Дворжак А.: Симфонија из новог света 

• Импресионизам 
Дебиси К.: Прелид за поподне једног 

пауна, Равел M.: Болеро 

• Музика xx века 

Шостакович: Камерна симфонија, 

Прокофјев С.: Ромео и улија, Шенберг, 

Стравински, Веберн  

вештина • Препознаје називе одслушаних композиција уз 

познавање њихових аутора као и време 

настанка. 

• Препознаје и именује елементарне музичке 

ознаке за темпо, динамику.... 

• Експресивно, аутономно доживљава карактер 

одслушане композиције 

• Поседује адекватан музички укус. 

• Самоиницијативно посећује концерте и друге 

музичке манифестације у локалној заједници. 

• Експресивно, аутономно доживљава карактер 

одслушане композиције  

2. 

 

Опера и балет 

Оперета и мјузикл  

6 

• опере: Бизе Ж.: Кармен, Верди Ђ.: 

Трубадур, Росини Ђ.: Севиљски берберин, 

Пучини: Тоска, Боеми, 

• балети Чајковски П. I.: Лабудово језеро, 

Успавана лепотица, Прокофјев С.: Ромео 

и Јулија  

• оперете Штраус Ј.: Слепи миш 

• Мјузикли: Цигани лете у небо, Коса, 

Мама Миа, Чикаго...  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• Симултано успешно изводи мелодијско-

ритмичке захтеве уз игру улога на сцени. 

• Јавно изводи самостално или групно креиране 

теме различитих музичких жанрова (нпр. 

мјузикл)  

 

3. 

Традиционална 

музика (народне 

песме, игре, 

плесови)  

6 

• Изворно певање традиционалних 

композиција са нашег и суседних 

подручја. Кола и народне игре Србије и 

суседних земаља. 

Мокрањац Ст. Ст.: Руковети, Тајчевић 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

• Препознаје естетске вредности у култури свог 

и народа других земаља уочавањем 

карактеристичних обележја музике светске 

народне баштине. 

• Сагледава и вреднује утицај народног 
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Корелација са другим предметима:  Ликовна култура, Физичко васпитање, Српски језик и књижевност, Математика, Екологија,  Географија, Верска настава , 

Грађанско васпитање 

 

 

 

M.: Охридска легенда 

• Народна музика интегрисана у забавну, 

електронску, џез и разне алтернативне 

правце. 

извођачи: Биљана Крстић, састав 

"Балканика", Слободан Тркуља, 

Василиса, Кирил Џајковски...  

3. тестове практичних 

вештина 

стваралаштва на уметничко стваралаштво. 

• Прецизно изводи ритмичко-мелодијске захтеве 

уз прецизност и лакоћу у извођењу осмишљених 

кореографија. 

• Процењује и доноси судове и одлуке у вези 

квалитета и разумевања изведеног музичког 

задатка, односно задатака који се односе на 

квалитет изведених покрета у току плеса.  

4. 

Џез и блуз музика 

Филм и филмска 

музика  

4 

• Џез и блуз: 

Луис Армстронг, Мајлс Дејвис; Били 

Холидеј; Џон Колтрејн, Чарли Паркер, 

Јован Маљоковић, Шабан Бајрамовић...  

• Филм: Моцарт 

• филмска музика: 

Е. Мориконе: музика из филмова: 

Амелија Пулен, Титаник, Ватрене улице, 

Клавир... 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• Сагледава и употребљава критеријуме који се 

односе на начине настајања мелодијско 

ритмичких образаца различитих музичких 

жанрова. 

• Самостално креира музичку активност, било да 

је учесник или гледалац, уз делимичну 

могућност процењивања квалитета сопственог 

извођења. 

• Разликује боју звука различитих инструмената, 

као и њихов визуелни изглед 

• Разликује саставе извођача (Соло глас-хор, 

Соло инструмент-камерни састав-оркестар)  

5. 

Хорско певање, 

камерни састави 

Оркестар  

5 

• избор инструмената и извођача у 

формирању оркестра 

• избор композиција према могућностима 

извођача 

• извођење вокализа 

• извођење активности за развој 

правилног дисања и импостације гласа  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• интонативно прецизно изводи мелодијске 

захтеве композиција 

• разликује и прецизно изводи различите 

ритмичке структуре композиција 

• разликује и прецизно изводи мелодијске 

структуре композиција 

• успешно јавно изводи предвиђене композиције 

(соло, камерни састави, оркестри)  

Укупан број часова        32  
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Образовни профил: Руковалац-механичар пољопривредне технике 

 

 

I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње 

T В ПН Т В ПН Б T В ПН T В ПН Б T В ПН T В ПН Б 

A: Обавезни општеобразовни предмети 11 2 0 352 64 0 0 8 0 0 256 0 0 0 9 0 0 288 0 0 0 

1. Српски језик и књижевност 3   96    2   64    2   64    

2. Српски језик као нематерњи језик                      

3. Страни језик I 2   64    2   64    1   32    

4. Физичко васпитање 2   64    2   64    2   64    

5. Математика 2   64    2   64    1   32    

6. Историја 2   64                  

7. Рачунарство и информатика  2   64                 

8. Географија               1   32    

9. Екологија и заштита животне средине               1   32    

10. Социологија са  правима грађана               1   32    

Б: Изборни предмети 1 0 0 32 0 0 0 1 0 0 32 0 0 0 1 0 0 32 0 0 0 

1. Грађанско васпитање/Верска настава 1   32    1   32    1   32    
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   I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД 

Недељно годишње недељно годишње недељно годишње 

T  В  ПН T  В ПН Б T  В ПН T  В ПН Б T  В ПН T  В ПН Б 

B1: Обавезни стручни 

предмети 

12 3 3 384 96 96 150 8 4 10 256 128 320 150 4 4 13 128 128 416 60 

1. Физика 2   64                  

2. Основи пољопривредне 

технике 

2 1  64 32                 

3. Мотори и трактори 2 2  64 64  30 2 1 4 64 32 128 30        

4. Пољопривредне 

машине 

3  3 96  96 30 2 1 2 64 32 64         

5. Основи пољопривредне 

производње 

3   96    2 1  64 32  30 2 1  64 32   

6. Оправка и одржавање 

пољопривредне 

технике 

       2 1 4 64 32 128    7   224 30 

7. Експлоатација 

пољопривредних 

машина 

              2 1 6 64 32 192 30 

8. Предузетништво                2   64   

9. Професионална пракса       90       90        

B2: Изборни предмети 

према програму 

образовног профила 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 32 0 0 0 1 0 0 32 0 0 0 
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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     

 

Рб  Листа изборних предмета према програму образовног профила 
РАЗРЕД  

I II  III  

Стручни  предмети 

1.  Техничко цртање     1     

2.  Хидраулика и пнеуматика     1     

3.  Повртарство у заштићеном простору     1     

4.  Органска производња у ратарству  1  

5.  Органска производња у сточарству  1  

6.  Аутоматска регулација и управљање        1  

7.  Процесна техника        1  

8.  Аграрни туризам       1  

9.  Органска производња у повртарству   1 

10.  Органска производња у воћарству и виноградарству   1 
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А. Обавезни општеобразовни предмети: РУКОВАЛАЦ-МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ (Први разред) 

Наставни предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први  

Образовни профил: Руковалац-механичар пољопривредне технике 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

96    

Недељни фонд часова: 3    

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,  1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др-.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви предмета:  

• Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику 

• Развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевног (стандардног) језика у усменом и писаном изражавању 

• Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања, као и неговање културе дијалога 

• Оспособљавање за ефикасно комуницирање 

• Упознавање књижевне уметности 

• Унапређивање знања о сопственој култури и културама других народа 

• Развијање хуманистичког и књижевног образовања на најбољим делима српске и светске културне баштине 

• Упућивање ученика на истраживачки и критички однос према књижевности 

• Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности 

• Развијање трајног интересовања за нова сазнања  

  Задаци :  

             • овладавање знањима о српском књижевном језику, стицање вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом 

изражавању, приликом учења, образовања и интелектуалног развоја; 

             • унапређење културе језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, са 

развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура. 

•упознавањерепрезентативнихделасрпскекњижевнебаштинеиделаопштекњижевности, њиховеауторе, поетскеиестетскевредности; 

           • неговање и развијање  читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним књижевним делима 

из историје српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози; 

         • развијање литерарних афинитета да би ученици пожелели да постану читаоци рафинираног естетског укуса који ће умети да наистраживачки, стваралачки 

и активан начин читају књижевна дела свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;  

         • усвајање хуманистичких ставова, уверења и система вредности; 

        • оспособљавање за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова агресивног и 

асоцијалног понашања и за развијање самосвести и личне одговорности; 

         • подстицање на саосећање са ближњима и одговорност према другом; 
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Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

1. 

Увод у 

проучавање 

дела 

13 

• Врсте уметности, подела уметности 

• Књижевност као уметност, књижевност и друге 

уметности 

• Историја књижевности, теорија књижевности, 

књижевна критика 

• Лирика као књижевни род: народна лирска песма и 

уметничка лирска песма по избору 

• Епика као књижевни род: епска народна песма 

(предлог "Кнежева вечера"), приповетка по избору и 

роман (предлог Драгослав Михаиловић "Кад су 

цветале тикве") 

• Драма као књижевни род: драма по избору 

• Процена остварености исхода – тест 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• разликује врсте уметности и 

њихова изражајна средства 

• објасни појам и функцију 

књижевности као уметности и однос 

књижевности и других уметности 

• наведе научне дисциплине које се 

баве проучавањем књижевности 

• увиђа разлику између усмене и 

писане књижевности 

• разликује књижевне родове и врсте 

• одреди тему, мотив, сиже, фабулу, 

лик и идеју у књижевном делу 

• износи своје утиске и запажања о 

књижевном делу, тумачи његове 

битне чиниоце и вреднује га 

2. 
Књижевност 

старог века 
11 

• Сумерско-вавилонска књижевност: Еп о Гилгамешу 

(анализа одломка) 

• Митови: о Танталу, Сизифу, Нарцису; митови о 

Троји: Парисов суд, Одисеј и Пенелопа, Ахил, 

Едип… 

• Хеленска књижевност: Хомер: Илијада (одломак) 

• Софокле: Антигона (одломак) 

• Стари и Нови завет (текстови по избору) 

• Процена остварености исхода 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• објасни значај митологије за 

античку књижевност и развој 

европске културе 

• наведе имена аутора, називе 

обрађених дела и класификује их по 

културама којима припадају, 

књижевним родовима и врстама 

• објасни универзалне поруке 

књижевности старог века 

3. 
Средњовековна 

књижевност 
11 

• Почеци словенске писмености: Црноризац Храбар: 

"Слово о писменима" 

• Рад Ћирила и Методија 

• Словенска писма и развој књижевног језика 

• Најстарији споменици јужнословенске културе 

• Свети Сава: "Житије светог Симеона" (одломак) 

• Јефимија: "Похвала кнезу Лазару" 

• Деспот Стефан Лазаревић; "Слово љубве" 

• Процена остварености исхода – тест 

 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• 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 

4. Народна 11 • Врсте народне књижевности Вредновање остварености • разликује лирске, епске и лирско-
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књижевност • Лирска народна песма "Овчар и девојка", "Зао 

господар" (предлог) 

• Епска народна песма "Бановић Страхиња", Марко 

пије уз Рамазан вино", "Бој на Мишару" 

• Ллирско-епске песме (по избору) 

• Народне проза (бајка по избору) 

• Кратке народне прозне врсте (избор) 

• Процена остварености исхода 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

епске песме 

• уочи одлике усмене уметности речи 

(колективност, варијантност, 

формулативност) 

• процењује етичке вредности изнете 

у делима народне књижевности 

• тумачи ликове, битне мотиве, 

фабулу, сиже, композицију и поруке 

у одабраним делима 

• упореди уметничку интерпретацију 

стварности и историјске чињенице 

5. 
Хуманизам и 

ренесанса 
9 

• Поетика хуманизма и ренесансе, најзначајнији 

представници 

• Франческо Петрарка: "Канцонијер" (избор сонета) 

• Ђовани Бокачо: "Декамерон" (приповетка по 

избору) или Данте Алигијери "Пакао" (приказ дела, 

одломак) 

• Вилијам Шекспир: "Ромео и Јулија" 

• Сервантес: "Дон Кихот" (одломак) 

• Процена остварености исхода 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• 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 

6. 
Општи појмови 

о језику 
4 

• Место језика у људском друштву, битна својства 

језика, језик и комуникација 

• Књижевни језик, језичка норма и стандардизација 

• Језички систем и науке које се њиме баве 

• Књижевни језици код Срба до 19. века 

• Процена остварености исхода 

 

 

 

 

 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• 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 

7. Фонетика 9 

• Фонетика и фонологија 

• Гласови књижевног језика и њихов изговор 

• Гласовне алтернације сугласника (звучних и 

безвучних; с:ш, з:ж, н:м; к, г, х:ч, ж, ш и к, г, х:ц, з, с; 

алтернације ненепчаних са предњонепчаним 

сугласницима), самогласника (промена о у е и 

умекшаност сугласника, непостојано а, промена 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• правилно изговара гласове и 

акценте књижевног језика 

• разликује гласовне алтернације 
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*Корелација са другим наставним предметима: Грађанско васпитање,   Верска настава, Историја 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сонанта л у вокал о) и упрошћавање сугласничких 

група са правописним решењима 

• Акценти књижевног језика 

• Процена остварености исхода - тест 

8. Правопис 9 

• Главне норме писања великог и малог слова (на 

почетку реченице, наслови и натписи, властита 

имена, имена народа, географски појмови, небеска 

тела, празници, установе и организације, присвојни 

придеви на -ов и -ин, куртоазна употреба великог 

слова, вишечлана имена земаља и остала вишечлана 

имена, помоћне речи у именима, називи серијских и 

апстрактних појмова, звања, титуле…) 

• Подела речи на крају реда 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• уме да се служи правописом 

• примени знања о гласовним 

алтернацијама у складу са језичком 

нормом 

• примени употребу великог и малог 

слова у складу са језичком нормом 

• подели речи на крају реда у складу 

са језичком нормом 

9. 
Култура 

изражавања 
19 

• Језичке вежбе 

• Стилске вежбе 

• Врсте функционалних стилова - основне одлике 

• Разговорни функционални стил 

• Књижевноуметнички функционални стил 

• Попуњавање формулара, захтева, уплатница и сл. 

• Домаћи задаци 

• Школски писмени задаци 4x2+2 

 

 

 

 

 

 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• опише стања, осећања, 

расположења, изрази ставове, донесе 

закључке у усменом и писаном 

изражавању 

• разликује функционалне стилове 

• препозна и примени одлике 

разговорног и књижевноуметничког 

функционалног стила 

• попуњава формуларе, уплатнице, 

захтеве и слично у складу са 

језичком нормом 

Укупан број часова       96    
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ЦИЉ  
ИСХОДИ НА КРАЈУ ПРВОГ РАЗРЕДА 

Ученик ће бити у стању да:  

ПРЕДВИЂЕНЕ ТЕМЕ 

ОПШТЕ И СТРУЧНЕ  

КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ  

Разумевање на слух  

Оспособљавање ученика за 

разумевање усменог говора  

- Разуме реченице, питања и упутства из свакодневног говора 

(кратка упутства изговорена споро и разговетно) 

- Разуме општи садржај краћих, прилагођених текстова 

(рачунајући и стручне) после неколико слушања или уз помоћ 

визуелних ефеката (на упутствима, ознакама, етикетама) 

- Разуме бројеве (цене, рачуне, тачно време)  

ОПШТЕ ТЕМЕ  

• Свакодневни живот 

(организација времена, 

послова, слободно 

време) 

• Храна и здравље 

(навике у исхрани, 

карактеристична јела и 

пића у земљама света) 

• Познати градови и 

њихове знаменитости 

1. Представљање себе и других 

2. Поздрављање (састајање, 

растанак; формално, неформално, 

специфично по регионима) 

3. Идентификација и именовање 

особа, објеката, боја, бројева итд.) 

4. Давање једноставних упутстава и 

команди 

5. Изражавање молби и захвалности 

6. Изражавање извињења 

7. Изражавање потврде и негирање 

8. Изражавање допадања и 

Разумевање прочитаног текста  

Оспособљавање ученика за 

разумевање прочитаних текстова  

- У непознатом тексту препознаје познате речи, изразе и 

реченице (нпр. у огласима, на плакатима) 

- Разуме општи садржај и смисао краћих текстова (саопштења, 

формулара са подацима о некој особи, основне команде на 

машинама/компјутеру, декларације о производима, упутства за 

употребу и коришћење)  

Наставни предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Руковалац-механичар пољопривредне технике 

Годишњи фонд часова: 

 

Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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,  1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др-.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљ  предмета:  

Развијање сазнајних и интелектуалних способности и стицање позитивног односа према другим културама уз уважавање различитости и усвајање знања и умења 

потребних у комуникацији на страном језику у усменом и писаном облику.  

Задаци: ученици треба да буду оспособљени да у школској и ваншколској свакодневици могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано и сходно 

ситуацији; продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да страни језик користе и после завршетка свог образовања, 

функционално,  у будућем послу или даљем образовању; стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да уоче контрасте и врше поређења у односу на 

сопствену стварност; упознају текстове који су погодни за праћење информација и иновација у струци.  
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Усмена продукција  

Оспособљавање ученика за кратко 

монолошко излагање на страном 

језику  

- Употребљава једноставне изразе и реченице да би представио 

свакодневне, себи блиске личности, активности, ситуације и 

догађаје  

• Спортови и позната 

спортска такмичења 

• Живот и дела славних 

људи XX века (из света 

науке, културе) 

• Медији (штампа, 

телевизија) 

• Интересантне животне 

приче и догађаји 

• Свет компјутера - 

распрострањеност и 

примена  

СТРУЧНЕ ТЕМЕ  

• Пољопривредна 

техника - машине, оруђа 

и уређаји 

• Руковање, поправка и 

одржавање 

пољопривредне 

механизације 

• Очување здравља и 

животне околине 

• Праћење новина у 

области пољопривредне 

механизације 

недопадања 

9. Изражавање физичких сензација и 

потреба 

10. Исказивање просторних и 

временских односа 

11. Давање и тражење информација 

и обавештења 

12. Описивање и упоређивање лица 

и предмета 

13. Изрицање забране и реаговање 

на забрану 

14. Изражавање припадања и 

поседовања 

15. Скретање пажње 

16. Тражење мишљења и 

изражавање слагања и неслагања 

17. Тражење и давање дозволе 

18. Исказивање честитки 

19. Исказивање препоруке 

20. Изражавање хитности и 

обавезности 

21. Исказивање сумње и 

несигурности  

Писмена продукција  

Оспособљавање ученика за писање 

краћих текстова различитог садржаја  

- Пише кратке поруке релевантне за посао (место, термини 

састанка) 

- Пише краћи текст о себи и свом окружењу 

- Попуњава формулар где се траже лични подаци  

      

Интеракција  

Оспособљавање ученика за учешће у 

дијалогу на страном језику и 

размену краћих писаних порука  

- На једноставан начин се споразумева са саговорником који 

говори споро и разговетно 

- Поставља једноставна питања у вези са познатим темама из 

живота и струке као и да усмено или писмено одговара на иста 

(бројеви, подаци о количинама, време, датум) 

- Напише кратко лично писмо, поруку, разгледницу, честитку  
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Медијација  

Оспособљавање ученика да преводи, 

сажима и препричава садржај краћих 

усмених и писаних текстова  

- На овом нивоу није предвиђена  

Знања о језику  

Оспособљавање ученика за употребу 

језика у складу са језичким нормама  

- Препознаје и правилно користи основне фонолошке 

(интонација, прозодија, ритам) и морфосинтаксичке категорије 

(именички и глаголски наставци, основни ред речи)  

      

Медијска писменост  

Оспособљавање ученика да користе 

медије као изворе информација и 

развијају критичко мишљење у вези 

са њима  

- Користи садржаје медијске продукције намењене учењу 

страних језика (штампани медији, аудио/видео записи, компакт 

диск, интернет итд.)  

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

I. РЕЧЕНИЦА 

Обновити реченичне модел обухваћене програмом за основну школу. 

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

- Таг questions 

Индиректни говор 

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

б) молбе, захтеви, наредбе 

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

- Yes/Но питања 

- "WH" питања 

II. ИМЕНИЧКА ГРУПА 

1. Члан 

- Обновити употребу одређеног и неодређеног члана 

- Нулти члан уз градивне и апстрактне именице 

2. Именице 

- Множина именица - обновити 

- Изражавање припадања и својине - саксонски генитив 

3. Заменички облици 

а) Заменице 

- Личне заменице у функцији субјекта и објекта 

- Показне заменице 
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б) детерминатори 

- Показни детерминатори 

- Неодређени детерминатори 

- Присвојни детерминатори 

4. Придеви 

- Обновити компарацију придева 

5. Бројеви 

- Обновити просте и редне бројеве 

6. Кванитификатори 

III ГЛАГОЛСКА ГРУПА 

1. Глаголи 

- Обновити глаголске облике предвиђене програмом за основну школу 

- Модални глаголи: may цан, муст 

- Пасивне конструкције - садашње време/прошло - тхе Симпле пресент/паст (прошло време рецептивно) 

2. Прилози, извођење прилога и употреба 

3. Предлози, најчешћи предлози за оријентацију у времену и простору. 
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ЦИЉ  
ИСХОДИ НА КРАЈУ ПРВОГ РАЗРЕДА 

Ученик ће бити у стању да:  

ПРЕДВИЂЕНЕ ТЕМЕ 

ОПШТЕ И СТРУЧНЕ  

КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ  

Разумевање на слух  

Оспособљавање ученика за 

разумевање усменог говора  

- Разуме реченице, питања и упутства из свакодневног говора 

(кратка упутства изговорена споро и разговетно) 

- Разуме општи садржај краћих, прилагођених текстова 

(рачунајући и стручне) после неколико слушања или уз помоћ 

визуелних ефеката (на упутствима, ознакама, етикетама) 

- Разуме бројеве (цене, рачуне, тачно време)  

ОПШТЕ ТЕМЕ  

• Свакодневни живот 

(организација времена, 

послова, слободно 

време) 

• Храна и здравље 

(навике у исхрани, 

карактеристична јела и 

пића у земљама света) 

• Познати градови и 

њихове знаменитости 

• Спортови и позната 

спортска такмичења 

• Живот и дела славних 

људи XX века (из света 

1. Представљање себе и других 

2. Поздрављање (састајање, 

растанак; формално, неформално, 

специфично по регионима) 

3. Идентификација и именовање 

особа, објеката, боја, бројева итд.) 

4. Давање једноставних упутстава и 

команди 

5. Изражавање молби и захвалности 

6. Изражавање извињења 

7. Изражавање потврде и негирање 

8. Изражавање допадања и 

недопадања 

9. Изражавање физичких сензација и 

потреба 

10. Исказивање просторних и 

Разумевање прочитаног текста  

Оспособљавање ученика за 

разумевање прочитаних текстова  

- У непознатом тексту препознаје познате речи, изразе и 

реченице (нпр. у огласима, на плакатима) 

- Разуме општи садржај и смисао краћих текстова (саопштења, 

формулара са подацима о некој особи, основне команде на 

машинама/компјутеру, декларације о производима, упутства за 

употребу и коришћење)  

Усмена продукција  

Оспособљавање ученика за кратко 

- Употребљава једноставне изразе и реченице да би представио 

свакодневне, себи блиске личности, активности, ситуације и 

догађаје  

Наставни предмет: РУСКИ ЈЕЗИК 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Руковалац-механичар пољопривредне технике 

Годишњи фонд часова: 

 

Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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,  1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др-.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљ  предмета:  

Развијање сазнајних и интелектуалних способности и стицање позитивног односа према другим културама уз уважавање различитости и усвајање знања и умења 

потребних у комуникацији на страном језику у усменом и писаном облику.  

Задаци: ученици треба да буду оспособљени да у школској и ваншколској свакодневици могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано и сходно 

ситуацији; продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да страни језик користе и после завршетка свог образовања, 

функционално,  у будућем послу или даљем образовању; стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да уоче контрасте и врше поређења у односу на 

сопствену стварност; упознају текстове који су погодни за праћење информација и иновација у струци.  
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монолошко излагање на страном 

језику  

науке, културе) 

• Медији (штампа, 

телевизија) 

• Интересантне животне 

приче и догађаји 

• Свет компјутера - 

распрострањеност и 

примена  

СТРУЧНЕ ТЕМЕ  

• Материјал, средства, 

сировине и производи у 

пекарској производњи 

• Машине и уређаји у 

пекарској производњи 

• Припрема, производња, 

паковање и складиштење 

пекарских производа 

• Осигурање и контрола 

квалитета производње 

пекарских производа 

• Праћење новина у 

области пекарске 

производње  

временских односа 

11. Давање и тражење информација 

и обавештења 

12. Описивање и упоређивање лица 

и предмета 

13. Изрицање забране и реаговање 

на забрану 

14. Изражавање припадања и 

поседовања 

15. Скретање пажње 

16. Тражење мишљења и 

изражавање слагања и неслагања 

17. Тражење и давање дозволе 

18. Исказивање честитки 

19. Исказивање препоруке 

20. Изражавање хитности и 

обавезности 

21. Исказивање сумње и 

несигурности  

Писмена продукција  

Оспособљавање ученика за писање 

краћих текстова различитог садржаја  

- Пише кратке поруке релевантне за посао (место, термини 

састанка) 

- Пише краћи текст о себи и свом окружењу 

- Попуњава формулар где се траже лични подаци  

      

Интеракција  

Оспособљавање ученика за учешће у 

дијалогу на страном језику и 

размену краћих писаних порука  

- На једноставан начин се споразумева са саговорником који 

говори споро и разговетно 

- Поставља једноставна питања у вези са познатим темама из 

живота и струке као и да усмено или писмено одговара на иста 

(бројеви, подаци о количинама, време, датум) 

- Напише кратко лично писмо, поруку, разгледницу, честитку  

Медијација  - На овом нивоу није предвиђена  
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Оспособљавање ученика да преводи, 

сажима и препричава садржај краћих 

усмених и писаних текстова  

Знања о језику  

Оспособљавање ученика за употребу 

језика у складу са језичким нормама  

- Препознаје и правилно користи основне фонолошке 

(интонација, прозодија, ритам) и морфосинтаксичке категорије 

(именички и глаголски наставци, основни ред речи)  

      

Медијска писменост  

Оспособљавање ученика да користе 

медије као изворе информација и 

развијају критичко мишљење у вези 

са њима  

- Користи садржаје медијске продукције намењене учењу 

страних језика (штампани медији, аудио/видео записи, компакт 

диск, интернет итд.)  

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

Реченица  

Однос реченица у сложеној реченици: независно сложене и зависно сложене реченице. Управни и неуправни говор.  

Именице  

Варијанте падежних наставака: локатив једнине на -у; о береге/на берегу, о лесе/ в лесу, о крае/на краю; номинатив множине на -а, -я, -ья, -е: города, учителя, 

деревья, граждане. 

Именице којима се означавају професије људи, њихова национална и територијална припадност. Промена именица на: -ия, -ие, -мя.  

Именице плуралиа тантум (рецептивно).  

Обнављање и систематизација основних именичких промена.  

Заменице  

Обнављање и систематизација заменица обрађених у основној школи: личне, упитне (кто, что, какой, какое, какие).  

Придеви  

Промена придева  

Поређење придева типа: страший, младаший; прост облик суперлатива: ближайший, простейший, худишй. 

Рекција придева: уочавање разлика између руског и матерњег језика (больной чем, готовый к чему, способный к чему и сл).  

Бројеви  

Принципи промена основних бројева: 1, 2, 3, 4, 5 - 20 и 30, 40, 90, 100 (остале бројеве обрадити као лексику), њихова употреба у најчешћим структурама за 

исказивање времена с предлозима: с - до, с - по, от - до, к и др. Исказивање времена по сату у разговорном и службеном стилу.  

Глаголи  

Најчешће алтернације основе у презенту и простом и будућем времену. Творбс вида помоћу префикса, суфикса и основе.  

Глаголи кретања: кретање у одређеном правцу, неодређено кретање и кретање једном у оба правца: активирање до сада не обрађених глагола кретања (идти - 

ходить, ехать - ездить, бегать - бежать, плыть - плавать, лететь - летать, нести - носить, вести - водить, везти - возить).  

Рекција глагола: уочавање разлика између руског и матерњег језика (благодарить кого за что, пожертвовать кем - чем, напоминать о ком и сл).  

Прилози  
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Прилози и прилошке одредбе за место, време, начин и количину. Поређење прилога.  

Предлози  

Најфреквентнији предлози чија се употреба разликује у односу на матерњи језик (для с генитивом, из-за с генитивом у одредби одвајања од места и узрока, из-под с 

генитивом у одредби одвајања од места, к с дативом у временској одредби, по с дативом у атрибутској, просторној и узрочној одредби и сл).  

Везници  

Најфреквентнији прости везници у независно сложеним и зависно сложеним реченицама (а, да, и, но, или, если, пока, потому, так как, перед тем как и сл).  

Реченични модели  

Субјекатско - предикатски односи  

Реченице са именским предикатом  

1) копуле: быть, стать, являться 

Его отец был врачом, а он станет инженером.  

Это утверждение является спорным. 

2) отсутство копуле  

Его брат токарь по металлу.  

Она сегодня весёлая.  

Он сильнее всех. 

Временски односи  

Реченице с одредбом  

1) изражене прилогом  

Я пришёл раншьше тебя.  

2) изражене зависним падежом  

Они вернулись к вечеру (к трём часам).  

Я сегдона работал с пяти до семи часов. 

Начински односи  

Реченице са одредбом израженом прилогом  

Он хорошо говорит по-русски.  

Он пишет более красиво, чем ты.  

Она поёт красивее всех.  

Узрочни односи  

Реченице са одредбом израженом зависним падежом.  

Он не приехал в срок по болезни.. 
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Наставни предмет: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Руковалац-механичар пољопривредне технике 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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,  1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др-.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Општи циљ предмета:  

Циљ физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно - образовним подручјима, 

допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени 

моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада.  

Посебни циљеви предмета:  

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

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

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

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

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

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да: 

1 

• Здравствена 

култура и физичка 

активност, као 

основа за 

реализовање 

постављених циљева 

и исхода; 

 

• Вежбе обликовања (јачања, лабављење и 

растезање); 

• Вежбе из корективне гимнастике; 

• Провера стања моторичких и функционалних 

способности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се 

обавља сукцесивно у току 

читаве школске године, на 

основу методологије 

праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичком васпитању - 

стандарди за оцењивање 

физичких способности 

ученика и постигнућа у 

спортским играма 

• 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 
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негативне утицаје услед рада у 

одабраној професији; 

2 

 

• Развој моторичких 

и функционалних 

способности човека, 

као основа за 

реализовање 

постављених циљева 

и исхода; 

 

• Вежбе снаге без и са малим теговима (до 4 кг.); 

• Трчање на 60 м и 100 м; 

• Трчање на 800 м ученице и 1000 м ученици; 

• Вежбе растезања (број понављања и издржај у 

крајњем положају), 

• Полигони спретности и окретности и спортске 

игре; 

• Аеробик; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се 

обавља сукцесивно у току 

читаве школске године, на 

основу методологије 

праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичком васпитању - 

стандарди за оцењивање 

физичких способности 

ученика и постигнућа у 

спортским играма 

• 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; 

 

• Усвајање знања, 

умења и вештина из 

спортских грана и 

дисциплина као 

основа за 

реализовање 

постављених циљева 

и исхода;  

• Атлетика;  

• Спортска 

гимнастика: (Вежбе 

на справама и тлу);  

• Спортска игра (по 

избору);  

• Физичка, односно 

спортска активност: 

у складу са 

могућностима 

школе. 

 

• АТЛЕТИКА 

У свим атлетским дисциплинама треба радити на 

развијању основних моторичких особина за дату 

дисциплину;  

Трчања: 

Усавршавање технике трчања на кратке и средње 

стазе: 

-100 м ученици и ученице; 

-800 м ученици и ученице; 

- штафета 4 x 100 м ученици и ученице  

Вежбање технике трчања на средњим стазама 

умереним интезитетом и различитим темпом у 

трајању од 5 до 10 мин. 

Крос: јесењи и пролећни 

-800 м ученице, 

-1000 м ученици. 

Скокови: 

Скок удаљ техником увинућа 

Скок увис леђном 

Бацања: 

Бацање кугле, једна од рационалних техника 

(ученице 4 кг, ученици 5 кг). 

Спровести такмичења у одељењу, на резултат, у 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се 

обавља сукцесивно у току 

читаве школске године, на 

основу методологије 

праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичком васпитању - 

стандарди за оцењивање 

физичких способности 

ученика и постигнућа у 

спортским играма 

• 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 

• 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; 

• Жели да се бави физичким, 
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свим реализованим атлетским дисциплинама.  

• СПОРТСКА ГИМНАСТИКА: ВЕЖБЕ НА 

СПРАВАМА И ТЛУ 

Напомене: 

- Наставник формира групе на основу умења 

(вештина) ученика стечених после основне 

школе: основни, средњи и напредни ниво 

- Наставник олакшава, односно отежава програм 

на основу моторичких способности и претходно 

стечених умења ученика. 

1. Вежбе на тлу 

За ученике и ученице: 

- вага претклоном и заножењем и спојено, 

одразом једне ноге колут напред; 

- став на шакама, издржај, колут напред; 

- два повезана премета странце удесно и улево; 

- за напредни ниво премет странце са окретом за 

180° и доскоком на обе ноге ("рондат") 

2. Прескок 

За ученике коњ у ширину висине 120 цм; за 

ученице 110 цм: 

- згрчка; 

- разношка 

- за напредни ниво: склонка 

3. Кругови 

За ученике /дохватни кругови/: 

- из мирног виса вучењем вис узнето, спуст у вис 

стражњи, издржај, вучењем вис узнето, спуст у 

вис предњи. 

За ученице /дохватни кругови/: 

- уз помоћ суножним одскоком наскок у згиб, њих 

у згибу /уз помоћ/; спуст у вис стојећи 

4. Разбој 

За ученике /паралелни разбој/: 

- из њиха у упору, предњихом саскок са окретом 

за 180° (окрет према притци); 

- њих у упору, у зањиху склек, предњихом упор, 

зањих у упору, у предњиху склек 

За ученице /двовисински разбој или једна притка 

односно спортским 

активностима, пошто сагледава 

(детектује) позитивне 

карактеристике физичке и 

спортске активности - њихове 

позитивне утицаје на здравље, 

дружење и добро расположење; 

• Сагледа негативне утицаје 

савременог начина живота 

(пушење, дрога, насиље, 

деликвентно понашање) и буде 

свестан да је физичким, односно 

спортским активностима могуће 

предупредити негативне утицаје; 

• Комуницира путем физичких 

односно спортских активности са 

својим друговима и ужива у 

дружењу и контактима; 

• Доводи у везу свакодневни 

живот и способност за учење и 

практичан рад са физичким, 

односно спортским активностима 

и правилном исхраном; 

• самостално бира физичку, 

односно спортску активност и 

изводи је у окружењу у коме 

живи; 

• Објасни да покрет и кретање, 

без обзира на то којој врсти 

физичке, односно спортске 

активности припада, има своју 

естетску компоненту (лепота 

извођења, лепота доживљаја); 

• Ужива у извођењу покрета и 

кретања; 

• Наводи основне олимпијске 

принципе и примењује их на 

школским спортским 

такмичењима и у слободном 
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вратила/: 

- наскок у упор на н/п, премах једном ногом до 

упора јашућег, прехват у потхват упорном руком 

(до предножне) и спојено одножењем заножне 

премах и саскок са окретом за 90о (одношка), 

завршити боком према притци. 

5. Вратило 

За ученике /дохватно вратило/: 

- суножним одривом узмак; ковртљај назад у 

упору предњем; саскок замахом у заножење 

(зањихом). 

6. Греда 

За ученице /висока греда/: 

- залетом и суножним одскоком наскок у упор, 

премах одножно десном; окрет за 90 °, упором 

рукама испред тела преднос разножно; ослонцем 

ногу иза тела (напреднији ниво: замахом у 

заножење) до упора чучећег; усправ, усправ, 

ходање у успону са докорацима, вага претклоном, 

усклон, саскок пруженим телом (чеоно или бочно 

у односу на справу) 

7. Коњ са хватаљкама 

За ученике: 

- премах одножно десном напред замах улево, 

замах удесно, замах улево и спојено премах левом 

напред; премах десном назад, замах улево, замах 

удесно и спојено одножењем десне, саскок са 

окретом за 90° улево до става на тлу, леви бок 

према коњу.  

Школско такмичење (одељење, школа): актив 

наставника физичког васпитања бира справе на 

којима ће се ученици такмичити. 

За напредније ученике: састави из система 

школских спортских такмичења и учешће на 

вишим нивоима школских такмичења. 

Минимални образовни захтеви:  

За ученике: наставни садржаји из програма вежби 

на тлу, прескока, једне справе у упору и једне 

справе у вису; 

времену; 

• Препозна нетолерантно 

понашање својих другова и 

реагује на њега, шири дух 

пријатељства, буде истрајан је у 

својим активностима. 

• Се правилно односи према 

окружењу у коме вежба, рекреира 

се и бави се спортом, што 

преноси у свакодневни живот; 

• Учествује на школском 

такмичењу и у систему школских 

спортских такмичења. 
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*Корелација са другим наставним предметима Сваки од образовних профила има карактеристике везане за обнављање конкретних стручних послова, који 

захтевају одређене положаје тела, покрете и кретања, који могу негативно утицати на правилно држање (статус кичменог стуба и статусстопала). Како би се 

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

програмирају посебни садржаји, којима се обезбеђује превенција. 

Биологија, Физика, Екологија, Хемија, Ликовна култура, Музичка култура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За ученице: наставни садржаји из програма вежби 

на тлу, прескока, греде и двовисинског разбоја.  

 

• СПОРТСКА ИГРА (по избору) 

• Понављање и учвршћивање раније обучаваних 

елемената игре; 

• Даље проширивање и продубљавање техничко-

тактичке припремљености ученика у складу са 

изборним програмом за дату игру. На основу 

претходних умења у техници и тактици наставник 

планира конкретне садржаје из спортске игре; 

• Актив наставника, према програму који сам 

доноси (из програма трећег разреда (програм по 

избору ученика) у складу са могућностима школе, 

организује наставу за коју ученици покажу 

посебно интересовање; 

• Препорука: уколико је могуће, организовати 

наставу пливања (посебно обуку за непливаче). 

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе • Тестирање и провера савладаности стандарда из основне школе (6 часова)• Теоријских часова (2 у првом и 2 у 

другом полугодишту).• Атлетика (12 часова)• Гимнастика: вежбе на справама и тлу (12 часова).• Спортска игра: по избору школе (12 часова)• Физичка активност, 

односно спортска активност:у складу са могућностима школе а по избору ученика (10 часова).• Пливање (10 часова).• Провера знања и вештина (4 часа). 

Укупан број часова 64    
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Наставни предмет: МАТЕМАТИКА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Руковалац-механичар пољопривредне технике 

Годишњи фонд часова: Теоријска наства Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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,  1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др-.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви предмета:  

  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 

 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 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. Реални бројеви 8 

• Преглед бројева, операције са 

реалним бројевима 

• Апсолутна вредност реалног броја 

• Приближна вредност реалних 

бројева, правила заокруживања 

• Апсолутна и релативна грешка 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

1. усмену проверу 

знања 

2. писмену 

провера знања 

3. тестове знања 

• разликује основне подскупове скупа реалних 

бројева (Н, З, Q, И) и уочава 

 

• 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 
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графички интерпретира на бројевној оси 

• заокружи број на одређени број децимала 

• одреди апсолутну и релативну грешку 

 

2. 
Пропорционалност 11 

• Размера и пропорција 

• Директна и обрнута 

пропорционалност 

• Прост сразмерни рачун 

• Рачун поделе 

• Рачун мешања 

• Процентни и промилни рачун 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

1. усмену проверу 

знања 

2. писмену 

провера знања 

3. тестове знања 

• 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, да је примени у 

решавању једноставних проблема и. прикаже 

графички 

• решава проблем који се односи на мешање две 

компоненте 

• одреди непознату главницу, проценат или 

процентни износ 

3. 

 

Рационални алгебарски 

изрази 
13 

• Полиноми 

• Растављање полинома на чиниоце 

• НЗД и НЗС полинома 

• Трансформације рационалних 

алгебарских израза 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

1. усмену проверу 

знања 

2. писмену 

провера знања 

3. тестове знања 

• 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 

4. Геометрија 11 

• Геометријски појмови и везе између 

њих 

• Троугао 

• Значајне тачке троугла 

• Четвороугао 

• Талесова теорема 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

1. усмену проверу 

знања 

2. писмену 

провера знања 

3. тестове знања 

• 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 конструише 
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*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Физика, Експлоатација пољопривредних машина, Предузетништво 

Корелација са овим предметима се одвија у континуитету током целе године и то тако да предметни настааници указују на потенцијалне проблеме које би могли 

имати због неразумевања неких математичких поступака неопходних за лакше праћење појединих лекција или целина. 

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 

5. 
Линеарне једначине и 

неједначине 
13 

• Линеарна једначина и њене примене 

• Линеарна функција и њен график 

• Линеарна неједначина 

• Систем линеарних једначина 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

1. усмену проверу 

знања 

2. писмену 

провера знања 

3. тестове знања 

• дефинише појам линеарне једначине 

• реши линеарну једначину 

• примени линеарну једначину на решавање 

проблема 

• решава једначине које се своде 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 

У току школске године предвиђена су 4 писмена задатка (по 2 у полугодишту). За реализацију писмених задатака са исправкама планирано је 8 часова 

Укупан број часова 64 
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Наставни предмет: ИСТОРИЈА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Руковалац-механичар пољопривредне технике  

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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,  1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др-.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви предмета:  

1. Стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести; 

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

3. Развијање индивидуалног и националног идентитета; 

4. Стицање и проширивање знања, развијање вештина и формирање ставова неопходних за разумевање савременог света (у националном, регионалном, 

европском и глобалном оквиру); 

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

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

Задаци наставе историје су да ученици стекну  и  прошире  знања  о  националној  и  општој  историји  (политичкој,  економској, друштвеној,  културној...),  да  

разумеју  узроке  и  последице  историјских  догађаја,  појава  и процеса,  и  улогу  истакнутих личности  у  развоју  људског друштва; да поседују  свест о 

повезаности појава из прошлости са појавама из садашњости; да разумеју  да  национална  историја  представља  саставни  део  регионалне,  европске  и глобалне  

историје; –  развијају  истраживачки  дух  и  критички  однос  према  прошлости  самосталном  анализом различитих  историјских  извора  и  литературе  и  

проналажењем  и  систематизовањем  стечених информација; да буду  оспособљени  за  проналажење,  прикупљање  и  коришћење  информација  датих  у 

различитим  симболичким  модалитетима  (историјске  карте,  графикони,  табеле...)  и  њихово повезивање  са претходним историјским знањем; да буду 

оспособљени  да  препознају  различита тумачења истих историјских догађаја; да ,повезују  стечена знања и вештине са  садржајима  сродних  наставних 

предмета да буду  оспособљени  за  примену  стечених  знања  и  практичних  вештина  у  свакодневном животу; да унапређују  вештине  неопходне  за  

индивидуални  и  тимски  рад  (комуникативност, образлагање сопствених ставова, аргументовани дијалог...)   да развијају  одговорност, систематичност, 

прецизност  и позитивни став  према  учењу; да развијају свест о квалитету стеченог знања и потреби сталног усавршавања.  

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

1. 
Српска држава 

и државност 
32 

• Српска државност у средњем веку. 

• Српски народ и његови суседи у средњем веку. 

• Положај Срба под османском, хабзбуршком и млетачком 

влашћу (XVI-XVIII век). 

• Српска револуција 1804-1835. и њено место у контексту 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 

• препозна различите историјске 

садржаје (личности, догађаје, појаве и 

процесе) и доведе их у везу са 

одговарајућом временском одредницом 

и историјским периодом; 
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европских збивања. 

• Развој државних институција. 

• Развој уставности. 

• Улога модерних династија (Карађорђевићи, Обреновићи, 

Петровићи) у развоју српске државности. 

• Ратови Србије и Црне Горе за независност 1876-1878. 

остварености 

исхода 

• тестове знања. 

• разликује периоде у којима је 

постојала, престала да постоји и поново 

настала српска држава; 

• наведе и упореди одлике српске 

државности у средњем и новом веку; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Формирање модерног политичког система и настанак 

странака (радикалне, либералне и напредњачке). 

• Положај Срба под османском и хабзбуршком влашћу у 

XIX и почетком XX века. 

• Србија и Црна Гора у Балканским ратовима и Првом 

светском рату. 

Најзначајније личности (вожд Карађорђе Петровић, кнез 

Милош Обреновић, прота Матеја Ненадовић, митрополит 

Стефан Стратимировић, Димитрије Давидовић, Тома Вучић 

Перишић, Илија Гарашанин, кнез Александар 

Карађорђевић, кнез Михаило Обреновић, Владимир 

Јовановић, Светозар Милетић, краљ Милан Обреновић, 

владика Петар И Петровић, владика Петар II Петровић, 

књаз Данило Петровић, књаз Никола Петровић, Лука 

Вукаловић, Јован Ристић, Стојан Новаковић, Никола 

Пашић, краљ Александар Обреновић, краљ Петар И 

Карађорђевић, престолонаследник Александар 

Карађорђевић, Радомир Путник, Степа Степановић, 

Живојин Мишић, Петар Бојовић, Јанко Вукотић...). 

 

 

 

 

 

• уочи утицај европских 

револуционарних збивања на развој 

српске националне и државне идеје; 

• објасни узроке и последице Српске 

револуције, ослободилачких ратова 

1876-1878, Балканских ратова и Првог 

светског рата; 

• уочи и објасни на историјској карти 

промене граница српске државе; 

• лоцира места најважнијих битака које 

су вођене током Српске револуције, 

ослободилачких ратова 1876-1878, 

Балканских ратова и Првог светског 

рата; 

• опише улогу истакнутих личности у 

Српској револуцији, у развоју државних 

институција и формирању модерног 

политичког система, у ослободилачким 

ратовима 1876-1878, Балканским 

ратовима и Првом светском рату; 

• изведе закључак о значају уставности 

за развој модерног политичког система. 

 

2. 

 

Српски народ 

у 

југословенској 

држави 

14 

• Југословенска идеја и конституисање државе. 

• Одлике политичког система у југословенској краљевини 

(политичке борбе, Видовдански и Октроисани устав, лични 

режим краља Александра, стварање Бановине Хрватске и 

отварање српског питања). 

• Априлски рат и последице пораза, геноцид над Србима у 

НДХ. 

• Отпор, устанак и грађански рат. 

• Биланс рата и допринос Југославије победи 

антифашистичке коалиције. 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 

остварености 

исхода 

• тестове знања. 

• образложи најважније мотиве и узроке 

стварање југословенске државе; 

• уочи значај настанка југословенске 

државе за српски народ; 

• идентификује одлике југословенске 

државе као монархије и као републике; 

• разликује особености друштвено-

политичких система који су постојали у 

југословенској држави; 

• уочи и разуме међународни положај 
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• Проглашење републике и изградња новог државног и 

друштвеног уређења. 

• Сукоб Југославије и социјалистичких земаља - резолуција 

Информбироа, Голи оток. 

• Југославија између истока и запада. 

• Разбијање и распад Југославије - пораз Југославије као 

идеје, политичког пројекта и друштвеног система, велике 

силе и југословенска криза, ратови у Словенији, Хрватској, 

Босни и Херцеговини, настанак нових држава, сукоби на 

Косову и Метохији и НАТО интервенција 1999, Косовско 

питање, раздвајање Србије и Црне Горе. 

• Најзначајније личности (краљ Александар И 

Карађорђевић, Никола Пашић, Стјепан Радић, Љуба 

Давидовић, Светозар Прибићевић, Антон Корошец, Милан 

Стојадиновић, Влатко Мачек, кнез Павле Карађорђевић, 

краљ Петар II Карађорђевић, генерал Драгољуб 

Михаиловић, генерал Милан Недић, Анте Павелић, Јосип 

Броз Тито, Слободан Милошевић, Фрањо Туђман...). 

југословенске државе; 

• образложи допринос југословенских 

антифашистичких покрета победи 

савезника у Другом светском рату; 

• именује најважније личности које су 

утицале на друштвено-политичка 

збивања у Југославији. 

 

3. 

Достигнућа 

српске културе 
10 

• Средњовековна култура Срба (језик и писмо, верски 

карактер културе, Мирослављево јеванђеље, књижевност, 

најзначајније задужбине, правни споменици). 

• Последице сеоба на српску културу (утицај 

западноевропских културних кретања на српску културу). 

• Успон грађанске класе. 

• Свакодневни живот сеоског и градског становништва. 

• Културна и просветна политика - оснивање Велике школе, 

Универзитета, академије наука, Народног позоришта. 

• Европски културни утицаји. 

• Личности - Свети Сава, деспот Стефан Лазаревић, 

монахиња Јефимија, Доситеј Обрадовић, Вук Караџић, Сава 

Текелија, Петар II Петровић Његош, Паја Јовановић, Урош 

Предић, Надежда Петровић, Лаза Костић...). 

• Српска култура као део југословенског културног 

простора (културна сарадња и прожимања, наука, 

уметнички покрети, хуманитарне и спортске организације, 

популарна култура, личности - Никола Тесла, Михајло 

Пупин, Михаило Петровић Алас, Јован Цвијић, Милутин 

Миланковић, Бранислав Нушић, Исидора Секулић, Јован 

Дучић, Ксенија Атанасијевић, Слободан Јовановић, Сава 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 

остварености 

исхода 

• тестове знања. 

• разликује периоде у којима су настала 

најзначајнија дела српске културе; 

• упореди одлике српске културе 

различитих периода; 

• објасни утицаје историјских збивања 

на културна кретања; 

• опише одлике свакодневног живота 

код Срба у различитим епохама и 

областима; 

• именује најважније личности које су 

заслужне за развој српске културе. 
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*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Српски језик и књижевност, Географија, Грађанско васпитање, Верска настава  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шумановић, Иван Мештровић, Иво Андрић, Милош 

Црњански, Бојан Ступица, Десанка Максимовић, Борислав 

Пекић, Добрица Ћосић, Александар Петровић, Александар 

Поповић, Емир Кустурица, Душан Ковачевић…). 

4. 

Српски народ 

и  Србија у 

савременом 

свету 

8 

• Најутицајније државе и организације у међународним 

политичким и економским односима. 

• Улога Организације уједињених нација у очувању мира у 

свету, борби против сиромаштва и заштити културних 

споменика. 

• Геополитички положај Србије. 

• Чланство Србије у регионалним, европским и светским 

организацијама (Савет Европе, ОЕБС, ОУН…). 

• Срби ван Србије (проблем избеглица, Црна Гора, 

Република Српска, Срби у дијаспори). 

• Свет почетком XXI века - научни и технолошки развој, 

Интернет, утицај медија на јавно мњење, популарна 

култура, глобализација, тероризам, еколошки проблеми... 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 

остварености 

исхода 

• тестове знања. 

• идентификује најважније чиниоце у 

међународним политичким и 

економским односима; 

• разуме место и улогу Србије у 

савременом свету; 

• утврди значај чланства Србије у 

међународним организацијама; 

• објасни утицај савремених техничких 

достигнућа на повезивање људи у свету. 

Укупан број часова             64   
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Наставни предмет: РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Руковалац-механичар пољопривредне технике 

Годишњи фонд часова: Теорија Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

 64   

Недељни фонд часова:  2   

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, 1/2013-испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник)   

Циљ  наставе предмета:  

1. Упознавање са значајем информатичке компетентности и дигиталне писмености за живот у савременом друштву 

2. Упознавање ученика са основним постулатима информатике; 

3. Оспособљавање ученика за коришћење основних могућности оперативних система и система датотека 

4. Упознавање основних принципа функционисања локалних мрежа и оспособљавање за коришћење мрежних ресурса; 

5. Упознавање основних принципа функционисања интернета и оспособљавање за коришћење његових најпопуларнијих сервиса 

6. Оспособљавање ученика да користе различите изворе информација и имају критички однос према њима, да баратају информацијама, да одвајају битно од 

небитног, да процењују исправност извора и употребе их на ефикасан начин 

7. Оспособљавање ученика за тумачење и разликовање података и информација кроз табеларно, графичко, текстуално приказивање, проналажење примене, 

повезивање са претходним знањем из других предмета 

8. Оспособљавање ученика да одаберу и примене најприкладнију технологију сходно задатку, области у којој је примењују или проблему који решавају 

9. Оспособљавање за одговорну примену препорука заштите здравља, безбедности, личне и приватности других у свакодневном раду у дигиталном окружењу 

10. Развијање свести о важности етичког коришћења информација и технологије 

11. Оспособљавање за коришћење рачунара у другим предметним областима; 

12. Развијање интересовања за стицање потребних знања и развој вештина које би ученици употребили за даље образовање и напредовање 

Задаци: да ученици: 

– развију свест о неопходности коришћења рачунара у свакодневном животу и раду и значају информатике за функционисање и развој друштва; 

– примене стечена знања и вештине у стицању конкретног образовања за будуће занимање; 

– јачају способност за прецизно и концизно дефинисање проблема; упознају се са алгоритамским начином решавања проблема и основним алгоритмима; 

– стекну знања потребна за подешавање параметара оперативног система на нивоу корисничког интерфејса, коришћење могућности оперативних система и 

система датотека конкретног оперативног система; 

– овладају коришћењем програма за обраду текста и табеларних података и креирање докумената у коме су интегрисани текст, слика и табела; 

– упознају начине израде презентација и оспособе се за израду једноставнијих презентација; 

– разумеју принципе функционисања интернета, локалних мрежа и оспособе се за коришћење мрежних ресурса, интернет сервиса и система за електронско 
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учење; 

– унапреде способности за брзо, ефикасно и рационално проналажење информација коришћењем рачунара, као и њихово критичко анализирање и преношење; 

– развију прецизност, рационалност и креативност у раду са рачунаром; 

– на адекватан начин користе предности рачунара и друштвених мрежа у удруживању са другима и покретању акција чији је циљ ширење корисних 

информација или пружање помоћи и подршке онима којима је то потребно; 

– изграде правилне ставове према коришћењу рачунара, без злоупотребе и претеривања које угрожава њихово физичко и ментално здравље; 

– упознају савремена ергономска решења која олакшавају употребу рачунара и изграде спремност за праћење нових решења у области информатичке 

технологије; 

– развијају способности да стечена знања примењују за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневном животу. 

Редни 

бр. 
Назив теме Бр. часова Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. 

Основе 

рачунарске  

технике 

10 

Информација и информатика. Кодирање 

информација коришћењем бинарног бројевног 

система. Представљање разних типова 

информација (текстуалне, графичке, звучне). 

Кодирање карактера, кодне схеме. Јединице за 

мерење количине информација. Значај и 

примена рачунара. Карактеристике 

информационог друштва. Утицај рачунара на 

здравље. Структура и принцип рада рачунара. 

Врсте меморије рачунара. Процесор. Матична 

плоча. Магистрала. Улазно-излазни уређаји. 

Утицај компоненти на перформансе рачунара. 

Софтвер, појам и улога у PC. Врсте софтвера. 

Намена сваке врсте софтвера   

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестови знања 

- активност на часу 

• Објасни значење појмова податак, 

информација и информатика 

• Разликује појмове бит и бајт 

• Наведе јединице за мерење количине података 

• Претвара меру количине података из једне 

мерне јединице у другу 

• Објасни основне карактеристике 

информационог друштва 

• Наведе опасности и мере заштите здравља од 

претеране и неправилне употребе рачунара  

• Препозна компоненте из којих се састоји 

рачунар и објасни њихову функционалност 

• Објасни намену оперативно и спољашње 

меморије у рачунарском систему 

• Наброји врсте спољашњих меморија и објасни 

њихове карактеристике 

• Објасни сврху софтвера у рачунарском 

систему 

• Наброји врсте софтвера и објасни њихову  

2. 

Рад у 

оперативном 

систему 

6 

Подешавање радног окружења. Концепти 

организације докумената и фасцикли. Типови 

датотека. Претрага садржаја по различитим 

критеријумима. Манипулација садржајима на 

диску. Инсталација корисничког софтвера. 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестови 

практичних 

вештина 

• Објасни сврху (намену) оперативног система 

• Наброји оперативне системе који се данас 

користе на различитим дигиталним уређајима 

• Изврши основна подешавања радног 

окружења ОС 

• Разликује типове датотека 

• Хијерархијски организује фасцикле и управља 
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- активност на часу фасциклама и документима (Копира, премешта 

и брише документе и фасцикле) 

• Врши претрагу садржаја по различитим 

критеријумима 

• Разуме потребу за инсталирањем новог 

софтвера 

• Врши компресију и декомпресију фасцикли и 

докумената  

3. Примена ИКТ-а 38 

Интерфејс текст процесора. Једноставнија 

подешавања интерфејса. Правила слепог 

куцања. Операције са документима (креирање, 

отварање, премештање од једног до другог 

отвореног документа, чување, затварање). 

Едитовање текста. Премештање садржаја 

између више отворених докумената. Уметање 

у текст: специјалних симбола, датума и 

времена, слика, текстуалних ефеката. 

Проналажење и замена задатог текста. 

Уметање и позиционирање нетекстуалних 

објеката. Уметање табеле у текст. Логичко 

структуирање текста (наслови, параграфи, 

слике табеле). Форматирање текста (страница, 

ред, маргине, проред). Форматирање текста. 

Исправљање грешака. Нумерација страница. 

Израда стилова. Коришћење готових шаблона 

и израда сопствених шаблона. Писање 

математичких формула. Генерисање садржаја 

и индекса појмова. Штампање докумената. 

Индивидуални и сараднички рад над 

документима уз коришћење текст процесора у 

облацима. 

Подешавање радног окружења програма за 

израду мултимедијалне презентације. Рад са 

документима. Додавање и манипулација 

страницама, слајдовима или фрејмовима. 

 

- тестови 

практичних 

вештина 

- активност на часу 

- праћење 

индивидуалних или 

групних пројеката 

• Одабере и примењује одговарајућу 

технологију (алате и сервисе) за реализацију 

конкретног задатка 

• креира дигиталне продукте, поново их 

користи, ревидира и проналази нову намену 

• користи технологију за прикупљање, анализу, 

вредновање и представљање података и 

информација 

• припреми и изведе аутоматизовану 

аналитичку обраду података коришћењем 

табеларних и графичких приказа  
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Основна правила и смернице за израду 

презентације (количина текста и објеката, 

величина и врста слова, дизајн,...). 

Форматирање текста. Додавање објеката 

(слика, звука, филма,...). Избор позадине или 

дизајна-тема. Ефекти анимације (врсте, 

подешавање параметара, анимационе шеме). 

Прелаз између слајдова или фрејмова. 

Интерактивна презентација (хиперлинкови и 

дугмад). Штампање презентације. 

Подешавање презентације за јавно 

приказивање. Сараднички рад при изради 

презентације. Наступ презентера (држање 

тела, вербална и невербална комуникација, 

савладавање треме). 

Подешавање радног окружења програма за 

табеларна прорачунавања. Рад са 

документима. Уношење података 

(појединачно и аутоматско попуњавање). 

Измена типа и садржаја ћелија. Сортирање и 

филтрирање. Подешавање димензија, 

премештање, фиксирање и сакривање редова и 

колона. Додавање и манипулација радним 

листовима. Уношење формула са основним 

аритметичким операцијама. Референце ћелија. 

Функције за сабирање, средњу вредност, 

најмању, највећу, пребројавање, 

заокруживање. Логичке функције. Копирање 

формула. Форматирање ћелија. Типови 

графикона, приказивање података из табеле. 

Подешавање изгледа странице документа за 

штампање (оријентација папира, величина, 

маргине, прелом стране, уређивање заглавља и 

подножја, аутоматска нумерација страна). 
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Преглед пре штампе, аутоматско штампање 

заглавља колона, штампање опсега ћелија, 

целог радног листа, целог документа, 

графикона, одређивање броја копија. 

 

 

 

 

4. 

Рачунарске 

мреже, 

интернет и 

електронска 

комуникација 

10 

Сервиси Интернета: World Wide Web, FTP, 

електронска пошта, веб-форуми. Веб-читачи. 

Претраживачи.  Интернет мапе. Виртуелни 

телефон. Друштвене мреже и њихово 

коришћење. Електронска трговина, 

електронско банкарство, учење на даљину.  

Право и етика на Интернету. Локалне мреже. 

Повезивање чворова мреже. Рачунари-сервери 

и рачунари-клијенти. Интернет провајдери и 

њихове мреже. Технологије приступа 

интернету. Глобална мрежа (Интернет). 

Интернет протокол. IP шема адресирања. 

Рутер и рутирање. Организација домена и 

доменских имена. Систем доменских имена 

DNS. Формирање локалне мреже. Дељење 

ресурса локалне мреже. Навигација кроз 

локалну мрежу. Повезивање локалне мреже са 

глобалном мрежом (интернетом). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- праћење 

остварености 

исхода 

- електронски 

тестови 

- активност на часу 

• Приступа садржајима на интернету, 

претражује интернет и преузима жељене 

садржаје 

• Користи електронску пошту 

• Користи интернет мапе, виртуелни телефон и 

сличне веб-сервисе 

• Објасни појмове електронска трговина и 

електронско банкарство 

• Објасни како функционише учење на даљину 

• Освести важност поштовања правних и 

етичких норми при коришћењу интернета 

• Објасни предности умрежавања 

• Наведе могуће структуре локалне мреже и 

уређаје који се користе за умрежавање 

• Користи ресурсе локалне мреже 

• Објасни у чему је разлика између рачунара-

сервера и рачунара-клијената 

• Објасни чему служи рутер и шта је рутирање 

• Објасни који посао обављају интернет-

провајдери 

• Наведе начине приступа интернету 

• Објасни разлику између локалне и глобалне 

мреже 

• Објасни принципе функционисања интернета 

• Објасни појам и сврху интернет протоколи 

• Објасни зашто постоји систем доменских 

имена  

• процени квалитет информација са којима се 

сусреће 

• препозна прихватљиво / неприхватљиво 

понашање у оквиру дигиталне комуникације; 
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*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Српски језик и књижевност, Енглески језик, Математика, Стручни предмети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• пријави непримерене дигиталне садржаје или 

нежељене контакте и потражи помоћ 

• препозна знаке зависности од технологије и 

правовремено реагује 

• води рачуна о онлајн идентитету и 

приватности;  

Укупан број часова            64    
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Б. Обавезни стручни предмети: РУКОВАЛАЦ-МЕХАНИЧАР  ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ (Први разред) 

Наставни предмет: ФИЗИКА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Руковалац-механичар пољопривредне технике 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране 

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви  предмета: 

• Стицање знања о физичким појавама и процесима 

• Развијање радних навика и техничке културе 

• Формирање материјалистичке слике света 

• Развијање логичког закључивања и критичког мишљења 

• Развијање радозналости, самосталности и способности примене знања 

• Формирање основе за даље образовање 

• Развијање правилног односа ученика према заштити животне околине  

Задаци: 

Стицање  знања о оснфизичким појавама и законима,развијање самосталности у раду,радне навике,писменост-техничка 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

Вредновање 

остварености исхода 

1. Кинематика 16 

• Физика-област и природа научне дисциплине 

• Физичке величине и формуле. Основне физичке 

величине (међународни СИ систем) 

• Подела физичких величина. Скаларне и 

векторске физичке величине. 

• Основне операције са векторима, сабирање, 

одузимање и разлагање вектора. 

• Референтни систем. Вектор положаја 

• Кретање. Подела кретања. 

• Равномерно и неравномерно кретање 

1. Објасни значај физике као 

фундаменталне науке и корелацију са 

другим природним и техничким 

наукама.  

2. разликује основне и изведене физичке 

величине и одговарајуће мерне јединице 

3. опише и наведе пример референтног 

система 

4. врши основне операције са векторима 

5. дефинише и користи појмове брзине 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење 

остварености исхода 

• тестове знања 
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• Брзина и убрзање 

• Кружно кретање 

и убрзања 

6. објасни различите врсте кретања и 

израчунава величине везане за њих 

 

2. 
Динамика 16 

• Појам силе и импулса. 

• Њутнови закони ( I, II, III).  

• Њутнов закон гравитације. 

• Скаларни и векторски производ. 

• Рад силе. Снага. Механичка енергија. Укупна 

енергија у механици.  

• Момент силе. 

• Момент инерције. 

• Момент импулса. 

• Силе код кружног кретања. 

• Еластични и нееластични судар. 

1. разликује појам масе од појма тежине 

тела 

2. формулише и примењује Њутнове 

законе 

3. објасни гравитацију и њен утицај на 

кретање тела. 

4. опише механички рад, снагу и 

енергију 

5. објасни значај закона одржања и 

опише их  

6. увиди постојање аналогије величина 

и једначина у транслацији и ротацији 

7. разликује типове судара 

8. наведе примере примене физичких 

закона у техници 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 

3. Статика 8 

• Равнотежа материјалне тачке. 

• Слагање двеју паралелних сила истих и 

супротних смерова. 

• Спрег сила, момент спрега. 

• Равнотежа чврстог тела. Врста равнотеже. 

• Равнотежа тела на стрмој равни. 

• Полуга. 

1. опише принцип рада и примену 

простих машина (полуга, стрма раван, 

котур, итд.). 

2. наведе услове и врсте равнотеже 

3. објасни појам спрега сила и њихов 

момент 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 

4. Термодинамика 16 

• изотермски процес   

•  Геј-Лисаков закон - изобарски процес  

• Шарлов закон - изохорски процес. 

• Количина топлоте. Унутрашња 

• енергија.   

•  Промена унутрашње енергије.  

• Топлотни капацитет.  

• Адијабатски процес. 

• И и II принцип термодинамике. 

• Коефицијент корисног дејства  топлотне машине. 

1. опише гасне законе  

2. дефинише појмове количина топлоте, 

унутрашња енергија, топлотни 

капацитет. 

3. објашњава термодинамичке 

принципе. 

4. објасни принцип рада топлотних 

мотора 

5. наведе примере примене 

термодинамике у техници 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 1628 
 

*Корелација са другим предметима / модулима:  Математика, Мотори и трактори , Основи пољопривредне технике, Пољопривредне машине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Чврста тела и 

течности 
8 

• Молекули. Величина молекула. Узајамно 

деловање молекула. 

• Чврста тела, кристали, еластичност чврстих тела. 

Хуков закон. 

• Течности. Површински напон, капиларне појаве. 

• Особине течности. Вискозност. 

• опише молекул и међумолекулске 

интеракције 

• опише сва три агрегатна стања 

• наведе разлике, особине и примере 

чврстих тела у кристалном и аморфном 

облику 

• дефинише површински напон 

• објасни капиларност и наведе примере  

• дефинише појам вискозитета и објасни 

његов значај 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 

Укупан број часова      64        
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Наставни предмет: ОСНОВИ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први  

Образовни профил: Руковалац-механичар пољопривредне технике 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64 32   

Недељни фонд часова: 2 1   

Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране 

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви предмета:  
- Упознавање са врстама, својствима и употребом материјала у пољопривредној техници; 

- Сагледавање пољопривредних машина као скупа делова са одређеним облицима и функцијама; 

- Оспособљавање за коришћење стручне литературе. 

 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 
Садржаји Исходи 

Начин 

проверавања 

исхода/ циљева 

учења 

 

1. 

 

Машински 

материјали 

24 

Теорија: 

• Појам, подела и особине материјала за израду 

пољопривредних машина; 

• Челик (добијање, значај и подела); 

• Значај и подела обојених метала; 

• Бакар, алуминијум, цинк, олово, калај (особине и 

употреба); 

• Легуре обојених метала (особине и употреба); 

• Неметали (дрво, пластични материјали, керамика); 

• Значај и врсте горива и мазива; 

• Особине горива и мазива; 

• Биогорива (добијање и употреба). 

• разликује машинске материјале; 

• дефинише особине машинских 

материјала; 

• наведе врсте челика према намени; 

• наведе начине заштите челика од 

корозије; 

• наведе особине обојених метала које су 

значајне за примену на пољопривредним 

машинама; 

• наведе остале материјале који се 

примењују у пољопривредној техници; 

• дефинише особине горива и мазива; 

• разликује горива и мазива по врстама; 

• објасни поступак складиштења и чувања 

горива и мазива. 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 

остварености 

исхода; 

• тестове знања; 

 

  12 Вежбе: • препозна врсту материјала; • тестове 
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 • Особине машинских материјала; 

• Термичка обрада челика; 

• Складиштење и употреба горива и мазива; 

• Заштита на раду и противпожарна заштита. 

• разликује врсте и карактеристике 

машинских материјала; 

• разликује врсте и ефекте термичких 

обрада; 

• складишти горива и мазива по врстама; 

• користи горива и мазива; 

• примени мере заштите на раду и 

противпожарне заштите. 

практичних 

вештина; 

• дневнике вежби. 

 

2. 

Машински 

елементи 
60 

Теорија: 

• Машински елементи за спајање; 

• Машински елементи за пренос снаге и кретања; 

• Машински елементи за спровођење течности и 

гасова; 

• Врсте цртежа, формати и мерила; 

• Појам и настанак пројекције; 

• Врсте пројицирања; 

• Читање техничких цртежа. 

• наведе поделу машинских елемената; 

• дефинише машинске елементе; 

• разликује машинске елементе; 

• објасни начине и поступке спајања 

машинских елемената; 

• наведе и опише преноснике снаге; 

• објасни функционисање елемената за 

спровођење течности, гасова и паре; 

• нацрта једноставан технички цртеж; 

• чита радионичке и склопне цртеже из 

пољопривредно-машинске праксе.  

Оцењивање 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 

остварености 

исхода; 

• тестове знања; 

 

 

 
  

Вежбе: 

• Раздвојиве и нераздвојиве везе; 

• Спајање машинских елемената; 

• Преносници снаге; 

• Прорачун преносног односа преносника снаге; 

• Упутства за руковање и одржавање пољопривредне 

технике; 

• Каталози резервних делова пољопривредних 

машина. 

• изврши спајање машинских елемената; 

• препозна врсту преносника снаге на 

машинама; 

• разликује врсте лежишта и лежаја, 

њихову намену;  

• обави уградњу лежаја и лежишта; 

• препозна врсту преносника снаге; 

• израчуна преносни однос простог и 

сложеног преноса;  

• користи цртеже из упутства за руковање 

и одржавање пољопривредних машина. 

• тестове 

практичних 

вештина; 

• дневнике вежби. 

Укупан број часова 96    

*Корелација са другим предметима/модулима: Физика, Мотори и трактори, Пољопривредне машине. 
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Наставни предмет: МОТОРИ И ТРАКТОРИ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први  

Образовни профил: Руковалац  механичар пољопривредне тахнике  

Годишњи фонд часова: Теорија Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64 64  30 

Недељни фонд часова: 2 2   

Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране 

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљ наставе предмета: - Упознавање конструкција мотора и трактора;  

- Стицање знања за правилно руковање трактором;  

- Упознавање конструкција и функционисања појединих делова и уређаја мотора и трактора;  

- Стицање знања о основним карактеристикама трактора и оспособљавање за руковање и одржавање;  

- Упознавање достигнућа у конструкцији мотора и трактора;  

- 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 трактора.  

 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Вредновање 

остварености исхода 

 

1. 

 

 

 

 

Делови 

мотора СУС 

24 

Теорија:  

• Основне величине мотора СУС;  

• Принцип рада двотактног и 

четворотактних ОТО и дизел-мотора;  

• Непокретни и покретни делови 

мотора СУС.  

• дефинише основне величине мотора СУС;  

• објасни принцип рада двотактних и четворотактних мотора 

СУС;  

• наведе и опише делове мотора СУС.  

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз:  

• праћење остварености 

исхода;  

• тестове знања;  

 

24 

Вежбе:  

• Конструкције ОТО и дизел-мотора;  

• Делови мотора;  

• Техничка документација;  

• Режими рада мотора.  

• препозна различите конструкције мотора и уочава њихове 

специфичности;  

• разликује делове мотора;  

• чита техничку документацију;  

• разликује режиме рада мотора;  

• води евиденцију одржавања мотора.  

• тестове практичних 

вештина;  

• дневнике вежби;  

• дневнике практичног 

рада. 

15 Настава у блоку:  • обави расклапање и склапање једноставнијих мотора;   
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• Поступци расклапања и склапања 

мотора;  

• Алат и опрема;  

• Радионички приручник;  

• Таблице мера и зазора.  

• користи алат и опрему;  

• користи радионичко упутство за моторе;  

• користи табеле мера и зазора за подешавање мотора. 

 

2. 

 

 

 

Уређаји 

мотора СУС 

40 

Теорија:  

• Уређаји ОТО и дизел-мотора (уређај 

за хлађење, уређај за подмазивање, 

уређај за напајање мотора горивом, 

електрични уређаји);  

• Одржавање уређаја мотора.  

• наведе и опише уређаје ОТО и дизел мотора;  

• објасни принципе рада уређаја;  

• објасни поступке одржавања уређаја мотора.  

Оцењивање 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз:  

• праћење остварености 

исхода  

• тестове знања  

 

40 

Вежбе:  

• Конструкције ОТО и дизел-мотора;  

• Уређаји мотора;  

• Одржавање уређаја мотора;  

• Техничка документација;  

• Режими рада мотора.  

• препозна различите конструкције уређаја мотора и уочава 

њихове специфичности;  

• разликује уређаје мотора;  

• обави одржавање уређаја;  

• чита техничку документацију;  

• води евиденцију одржавања мотора.  

  

• тестове практичних 

вештина  

• дневнике вежби  

• дневнике практичног 

рада 

15 

Настава у блоку:  

• Поступци расклапања и склапања 

уређаја мотора;  

• Замена уља у мотору;  

• Замена пречистача ваздуха, горива и 

уља;  

• Алат и опрема;  

• Радионички приручник.  

• обави расклапање и склапање уређаја;  

• замени пречистаче за ваздух, горива и уља;  

• замени уље у мотору;  

• изврши одстрањивање ваздуха из уређаја за гориво код 

дизел-мотора;  

• користи радионичко упутство за моторе;  

• користи табеле мера и зазора за подешавање мотора.  

 

Укупан број часова 158    

*Корелација са другим наставним предметима/модулима: 

- Пољопривредне машина;  

- Професионална пракса. 
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Наставни предмет: ПОЉОПРИВРЕДНЕ МАШИНЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први  

Образовни профил: Руковалац-механичар пољопривредне технике 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

96  96 30 

Недељни фонд часова: 3  3  

Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране 

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви предмета:  
- Упознавање конструкција пољопривредних машина; 

- Стицање знања о примени машина у пољопривредној производњи 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 агротехничких мера у пољопривредној производњи; 

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

- Оспособљавање за вођење евиденције о раду;  

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

- Оспособљавање за правилно и рационално коришћења пољопривредне технике; 

- Упознавање са достигнућима у конструкцији пољопривредних машина. 

 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

Часова 
Садржаји 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Начин 

проверавања 

исхода/ циљева 

учења 

 

1. 

Машине за 

обраду и 

ђубрење 

земљишта 

 

15 

Теорија: 

• Машине и оруђа за основну обраду земљишта; 

• Раони плугови (врсте намена, технички опис, принцип 

рада, подешавање и одржавање); 

• Машине и оруђа за предсетвену припрему земљишта 

(намена, технички опис, принцип рада и техничко 

одржавање); 

• Подела машина за ђубрење, намена, технички опис, 

принцип рада, подешавање и одржавање; 

• 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 начине орања; 

• наведе и опише машине и оруђа за допунску 

обраду земљишта; 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 

остварености 

исхода 

• тестове знања 

• тестове 
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• Расипачи минералних ђубрива; 

• Утоварачи и растурачи стајњака; 

• Расипачи осоке. 

• објасни рад машина за предсетвену 

припрему земљишта; 

• наведе поделу машина за ђубрење; 

• објасни принципе рада, подешавање и 

одржавање машина за ђубрење. 

практичних 

вештина 

• дневнике 

вежби 

• дневнике 

практичног 

рада 

 

 
 25 

Практична настава и настава у блоку: 

• Конструкције машина и оруђа за обраду земљишта; 

• Одржавање машина; 

• Подешавање машина и оруђа за обраду земљишта; 

• Агрегатирање прикључних машина и оруђа; 

• Орање на наор и разор; 

• Равно орање; 

• Предсетвена припрема земљишта; 

• Ђубрење земљишта; 

• Техничка документација; 

• Мере заштите на раду. 

• препозна различите конструкције плугова и 

уочава 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 упутство 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. 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 

остварености 

исхода 

• тестове знања 

• тестове 

практичних 

вештина 

• дневнике 

вежби 

• дневнике 

практичног 

рада 

 

2. 

Машине за 

сетву и садњу 
21 

Теорија: 

• Подела машина за сетву и садњу; 

• Агротехнички захтеви машина; 

• Начини сетве и садње; 

• Технички опис и принцип рада машина за сетву и 

садњу; 

• Подешавање и одржавање машина.  

• наведе поделу машина за сетву и садњу; 

• наведе агротехничке захтеве машина 

• објасни неопходна подешавања на 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 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 

вежби 

• дневнике 

практичног 
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рада  

 

 
 31 

Практична настава и настава у блоку: 

• Конструкције машина за сетву и садњу;  

• Одржавање машина; 

• Подешавање машина за сетву и садњу; 

• Агрегатирање прикључних машина;  

• Техничка документација; 

• Сетва механичким сејачицама; 

• Сетва пнеуматским сејачицама; 

• Мере заштите на раду. 

• препозна различите конструкције сејачица и 

садилица;  

• визуелним прегледом провери исправност 

машина за 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 сејалицом; 

• обави сетву широкоредном сејалицом; 

• примени мере заштите на раду. 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 

остварености 

исхода 

• тестове знања 

• тестове 

практичних 

вештина 

• дневнике 

вежби 

• дневнике 

практичног 

рада 

 

3. 

Машине за 

негу усева и 

заштиту биља 

18 

Теорија: 

• Култиватори за међуредну обраду (подешавање и 

одржавање); 

• Прскалице (основни делови, проток течности); 

• Пумпа, регулатор притиска и распрскивачи; 

• Подешавање и одржавање прскалица; 

• Подела система за наводњавање; 

• Технички опис и карактеристике уређаја за 

наводњавање; 

• Подешавање и одржавање уређаја за наводњавање; 

• Агрегати за наводњавање (пумпе и мотори); 

• Кишна крила и распрскивачи. 

• 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. 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 

остварености 

исхода 

• тестове знања 

• тестове 

практичних 

вештина 

• дневнике 

вежби 

• дневнике 

практичног 

рада  

  28 
Практична настава и настава у блоку: 

• Конструкције машина за негу усева и заштиту биља; 

• визуелним прегледом провери исправност 

машина;  

Вредновање 

остварености 
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• Одржавање машина; 

• Подешавање машина и уређаја;  

• Провера подешености прскалице; 

• Агрегатирање прикључних машина;  

• Техничка документација; 

• Прскање ратарских култура; 

• Заштита животне средине; 

• Мере заштите на раду. 

• обави мере техничког одржавања;  

• 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; 

• примени мере заштите на раду. 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 

остварености 

исхода 

• тестове знања 

• тестове 

практичних 

вештина 

• дневнике 

вежби 

• дневнике 

практичног 

рада 

4. 

Машине за 

убирање 

плодова 

30 

Теорија: 

• Житни комбајн (основни делови и улога); 

• Технолошки процес рада комбајна; 

• Подешавање житног комбајна; 

• Додатни уређаји и опрема комбајна; 

• Берачи кукуруза (врсте, технички опис, одржавање и 

мере заштите на раду); 

• Машине за вађење шећерне репе; 

• Вадилице кромпира;  

• Комбајни за грашак и боранију; 

• Вадилице коренастог поврћа; 

• Машине за убирање лиснатог поврћа; 

• Машине за убирање парадајза. 

• 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 вадилица кромпира; 

• објасни принцип 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; 

• објасни значај превентивног одржавања; 

• наведе и објасни мере заштите на раду и 

противпожарне заштите.  

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 

остварености 

исхода 

• тестове знања 

• тестове 

практичних 

вештина 

• дневнике 

вежби 

• дневнике 

практичног 

рада 

  30 

Практична настава: 

• Конструкције машина за убирање плодова; 

• Руковање машинама; 

• Одржавање машина; 

• препозна различите конструкције машина и 

уочава њихове специфичности; 

• визуелним прегледом провери исправност 

машина;  

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 
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• Подешавање машина;  

• Агрегатирање прикључних машина;  

• Техничка документација; 

• Мере заштите на раду.  

• обави мере техничког одржавања;  

• обави прикопчавање машина за трактор; 

• обави неопходна подешавања; 

• рукује машинама за убирање плодова;  

• користи упутство за руковање, подешавање и 

одржавање; 

• води евиденцију рада и одржавања;  

• примени мере заштите на раду. 

• праћење 

остварености 

исхода 

• тестове знања 

• тестове 

практичних 

вештина 

• дневнике 

вежби 

• дневнике 

практичног 

рада 

5. 

Машине и 

опрема за 

транспорт 

12 

Теорија: 

• Подела транспортних средстава; 

• Приколице (врсте и карактеристике); 

• Транспортери; 

• Елеватори. 

• наведе поделу машина за транспорт; 

• дефинише средства спољашњег и 

унутрашњег транспорта; 

• објасни карактеристике транспортних 

средстава; 

• опише делове транспортних средстава; 

• објасни процес рада појединих транспортних 

средстава; 

• објасни предности и недостатке појединих 

транспортних средстава.  

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 

остварености 

исхода 

• тестове знања 

• тестове 

практичних 

вештина 

• дневнике 

вежби 

• дневнике 

практичног 

рада 

  12 

Практична настава: 

• Одржавање транспортних средстава; 

• Подешавање транспортних средстава; 

• Руковање транспортним средствима; 

• Оправка транспортних средстава; 

• Мере заштите на раду. 

• разликује транспортна средства; 

• обави превентивно одржавање транспортних 

средстава; 

• подеси транспортна средстава; 

• рукује транспортним средствима; 

• изврши демонтажу, монтажу и мање оправке 

појединих склопова транспортних средстава; 

• користи упутство за руковање, подешавање и 

одржавање; 

• примени мере заштите на раду. 

Укупан број часова 222    

*Корелација са другим предметима/модулима: Пољопривредна производња, Мотори и трактори; Професионална пракса. 
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Наставни предмет: ОСНОВИ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Руковалац-механичар пољопривредне технике 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

96    

Недељни фонд часова: 3    

Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране 

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви предмета:  
- Стицање знања о биолошким, агротехничким и другим знањима неопходним за укључивање у технолошке процесе биљне производње; 

- Стицање знања о основним карактеристикама воћарске производње 

- Усвајање потребних знања из области сточарства, 

- Развијање интересовања ученика да путем усвајања основа пољопривредне производње овладају најелисходнијом применом пољопривредне технике.   

Задаци: 

-упознавање ученика са настанком земље,  

-најважнијим типовима земљишта; упознавање са хемијским саставом и начинима исхране биљака; упознавање ученика са ђубривима који се користе у биљној 

производњи 

-упознавање ученика са чиниоцима за гајење биљних култура 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 
Садржаји 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Начин проверавања исхода/ 

циљева учења 

 

1. 

 

Педологија и 

агрохемија 

32 

• Састав земљишта; 

• Хемијске особине земљишта; 

• Физичке особине земљишта; 

• Систематика земљишта; 

• Хемијски састав биљака; 

• Исхрана биљака; 

• Ђубрива и ђубрење. 

 

• опише настанак и генезу земљишта; 

• наведе минеролошки састав и органске материје 

земљишта; 

• дефинише хумус; 

• наведе хемијске особине земљишта; 

• објасни физичке особине земљишта; 

• наведе типове земљишта који се налазе у 

подручју где се школа налази; 

• наведе хемијски састав биљака; 

• објасни хетеротрофни начин исхране; 

• објасни аутотрофни начин исхране; 

• објасни исхрану најважнијим биогеним 

елементима (азот, фосфор, калијум); 

• наведе најважнија органска ђубрива; 

• наведе најважнија минерална ђубрива; 

 Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 

• тестове знања 
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• наведе бактериолошка ђубрива; 

• наброји начине ђубрења. 

 

2. 

Опште 

ратарство 
24 

• Вегетациони чиниоци (клима и 

земљиште); 

• Обрада земљишта; 

• Семе и сетва; 

• Мере неге културних биљака; 

• Убирање и чување усева. 

 

• објасни значај климатских чинилаца у 

пољопривредној производњи; 

• објасни важност климатских чинилаца у 

пољопривредној производњи; 

• објасни потребу обраде земљишта; 

• дефинише основну и допунску обраду земљишта; 

• објасни потребу биљака за ђубрењем; 

• објасни основно и допунско ђубрење; 

• објасни начине размножавања културних биљка; 

• дефинише појам семена и квалитет семена; 

• објасни припрему семена за сетву; 

• 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. 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 

 

 

3. 

 

Ратарство и 

повртарство 
40 

• Значај ратарских култура у 

пољопривредној производњи; 

• Жита (пшеница, јечам, кукуруз); 

• Зрнене махунарке (соја, пасуљ); 

• Уљане културе (сунцокрет); 

• Биљке за производњу шећера, 

скроба и алкохола (шећерна репа, 

кромпир); 

• Биљке за производњу сточне 

хране (луцерка и детелина); 

• Значај повртарских култура у 

пољопривредној производњи; 

• Поврће са меснатим плодовима 

(парадајз, паприка, краставци); 

• Поврће из групе купуса (купус); 

• Луковичасто поврће (црни лук); 

• Махунасто поврће (грашак). 

• објасни значај ратарских и повртарских култура; 

• објасни морфологију ратарских и повртарских 

култура; 

• објасни технологију производње ратарских и 

повртарских култура. 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 

 

Укупан број часова 96    

*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Пољопривредне машине, Експлоатација пољопривредних машина, Професионална пракса  



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 1640 
 

 

Наставни предмет: ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Руковалац-механичар пољопривредне технике 

Годишњи фонд часова: Теорија Вежбе Практична настава Настава у блоку 

  90  

Недељни фонд часова:   30  

Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране 

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви предмета: 

- Оспособљавање за практичну примену теоријских знања; 

- 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 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. 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 
Садржаји 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

Начин проверавања 

исхода/ циљева 

учења 

 

1. 

 

Технологија 

ратарско-

повртарске 

производње 

90 

 

Практична настава: 

• Мере неге у ратарско-повртарској производњи; 

• Хигијена у објектима и на школским 

површинама; 

• Лична хигијена и хигијена радног простора; 

• Штетне материје и амбалажа; 

• Средства за рад; 

• Култура радних навика; 

• Заштита здравља и животне средине. 

 

• обави мере неге у пољопривредној 

производњи; 

• 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. 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 

остварености 

исхода 

• тестове 

практичних 

вештина 

• дневнике 

практичног рада 

Укупан број часова 90 *Корелација са другим предметима/модулима: Пољопривредне машине,  Мотори и трактори, Експлоатација 

пољопривредних машина, Основи пољопривредне производње. 
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В. Изборни предмет: РУКОВАЛАЦ-МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ (Први разред) 

Наставни предмет: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Руковалац-механичар пољопривредне технике 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

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

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012, 1/2013-испр, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљ предмета:  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. 

Задаци: да се код ученика развија самопоштовање , способност разумевања разлика међу људима, развој комуникацијских вештина, аргументовано излагање 

сопственог мишљења  и овладавање техникама  групног рада. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1 Ја, ми и други 6 

• Изради "лични беџа", представи 

своје особине и карактеристике 

другима 

• Драматизација "У купеу" 

• Користи прилоге и радне 

материјале који се налазе у 

приручнику и осмишљени су за 

сваку радионицу 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• 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, дискриминације, 

нетолеранцију по различитим основама. 

• Препозна последице постојања нетолеранције, 

дискриминације, стереотипа, предрасуда 

2 

 

Комуникација у 

групи 
8 

• Анализира карактеристике 

дебате и осмишљава и организује 

дебату на изабрану тему 

• Користи прилоге и радне 

материјале који се налазе у 

приручнику и осмишљени су за 

сваку радионицу 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• Искаже, образложи и брани мишљење аргументима 

• Активно слуша 

• Дебатује и дискутује на неугрожавајући начин, 

уважавајући мишљење других 

• Објасни разлику између дијалога и дебате 

• Објасни разлоге и начине настанка гласина у 

свакодневној комуникацији и објасни последице које 

изазивају гласине 
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*Корелација са другим предметима: Српски језик и књижевност, Историја, Социологија са правима грађана 

 

 

 

 

 

3 

 

Односи у групи/ 

заједници 
18 

 

• Користи прилоге и радне 

материјале који се налазе у 

приручнику и осмишљени су за 

сваку радионицу 

• Анализира карактеристике 

понуђених начина групног 

одлучивања 

• Користи прилоге и радне 

материјале који се налазе у 

приручнику и осмишљени су за 

сваку радионицу 

• Анализира задате конфликтне 

ситуације примењујући 

препоручене начине анализе. 

• Користи прилоге и радне 

материјале који се налазе у 

приручнику и осмишљени су за 

сваку радионицу 

• Анализира ситуације насиља из 

новинских текстова и ситуације 

насиља које су се догодиле у 

њиховој средини 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• Ради у групи/тиму 

• Препозна прености групног/тимског рада 

• Учествује у доношењу групних одлука 

• Разликје могуће облике учешћа младих 

• Објасни потребу, важност партиципације младих 

• Објасни степене и облике учешћа младих у 

сакодневном животу 

• Објасни разлоге, ток и последице сукоба 

• Објасни ефекте конфликта на ток комуникације 

• Уочи факторе који одређују понашање у 

ситуацијама конфликта 

• Анализира сукоб из различитих углова, (препознаје 

потребе и страхове актера сукоба) и налази 

конструктивна решења прихватљива за обе стране у 

сукобу. 

• Образложи предности конструктивног начине 

решавања сукоба 

• Објасни значај посредовања у сукобу  

• Препозна и објасни врсте насиља 

• Детектује, анализира узроке насиља (у својој 

средини, међу вршњацима, школи) 

• Детектује, анализира могуће начине реаговања 

појединца у ситуацијама вршњачког насиља, из 

позиције жртве насиља и из позиције посматрача 

• Прихвати одговорност за сопствено понашање 

Укупан број часова 32    
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Наставни предмет: ВЕРСКА НАСТАВА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Руковалац-механичар пољопривредне технике 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

37     

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње школе  ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 6/2003, 23/2004, 9/2005 и 11/2016) 

ЦИЉЕВИ верске наставе, као изборног предмета, у оквиру средњошколског образовања и васпитања јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство 

традиционалних цркава и верских заједница које живе и делају на нашем животном простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот и 

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. Притом упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене, историјски дате цркве или верске заједнице треба да се 

остварује у отвореном и толерантном дијалогу, уз уважавање других религијских искустава и философских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних 

искустава и достигнућа човечанства. 

ЗАДАЦИ верске наставе су 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; 

- буди потреба и 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; 

- развија и негује 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 своје властите личности и ка 

остваривању сусрета са светом, са природом и, пре и после свега, са Богом; 

- изграђује способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског стваралаштва у науци и другим 

областима; 

- изграђује свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и 

природи. 

ЦИЉ наставе православног катихизиса (веронауке) у средњем образовању и васпитању јесте да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући 

две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки (будући) живот (димензију идеалног). То значи да ученици систематски 

упознају православну веру у њеној доктинарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се излагање хришћанског виђења живота и 

постојања света обавља у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којима се настоји показати да хришћанско виђење 

(литургијско, као и подвижничко искуство Православне Цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и верско 

образовање. Све ово спроводи се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и на делатном плану, уз настојање да се доктринарне поставке спроведу 

у свим сегментима живота (однос са Богом, са светом, са другим људима и са собом). 

ЗАДАЦИ у настави православног катихизиса (веронауке) су да код ученика: 

- развије отвореност и однос према Богу као Другој и другачијој Личности у односу на нас, као и отвореност и однос према другом човеку као икони Божјој, 

личности, такође, другачијој у односу на нас, те да се између ове две релације оствари узајамно зависна веза (свест о заједници); 
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- развије способност за постављање питања о целини и најдубљем смислу постојања човека и света, људској слободи, животу у заједници, феномену смрти, 

односу са природом која нас окружује и друго, као и за одговарање на питања у светлу православне хришћанске вере и искуства Цркве; 

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

областима стваралаштва (при чему се остварује комплементарност са другим наукама); 

- помогне у одговорном обликовању заједничког живота са другим, у изналажењу равнотеже између властите личности и заједнице, у остварењу сусрета са светом 

(са људима различитих култура, религија и погледа на свет, са друштвом, са природом) и са Богом; најзад, 

- изгради уверење да је свет и све што је у њему, створен за вечност, да су сви створени да буду причасници вечног живота, те да се из те перспективе код ученика 

развије способност разумевања, преиспитивања и вредновања сопственог односа према другом човеку као непоновљивом бићу и према творевини Божјој и 

изгради спремност на покајање. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

1. 

УВОД  

1. Уводни час,  

2. Понављање кључних 

појмова и садржаја 

обрађених у основној 

школи  

2 

• Специфичности наставе Православног 

катихизиса у средњој школи  

• Међусобно упознавање ученика; 

• Рекапитулација обрађених садржаја о 

личносном Богу, човеку, Цркви, Литургији.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да сагледа садржаје којима 

ће се бавити настава Православног 

катихизиса у току 1. године 

средњошколског или гимназијског 

образовања; 

• моћи да уочи какво предзнање 

има из градива Православног 

катихизиса обрађеног у 

претходном циклусу школовања; 

• бити мотивисан да похађа часове 

православног катихизиса.  

2. 

БОГ ОТКРИВЕЊА  

3. Творевина сведочи о 

Творцу 

4. Човек - боготражитељ 

5. Откривење - позив у 

заједницу 

6. Бог Откривења - Света 

Тројица (библијска 

сведочанства) 

7. Из молитвеног 

богословља Цркве 

(систематизација теме)  

5 

• Логосност творевине (откривање Бога 

кроз законитост, лепоту и склад у 

творевини); 

• Бог улази у историју и открива се као 

Личност (икономија Божја); 

• Човек као боготражитељ; 

• Откривење - позив у заједницу.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да наведе неке од примера 

Откривења Бога у Библији; 

• моћи да разуме и тумачи значење 

израза хомо религиосус; 

• моћи да препозна изразе вере у 

Свету Тројицу у богослужбеним 

текстовима; 

• моћи да препозна изразе вере у 

Бога као Творца у богослужбеним 

текстовима; 

• моћи да разуме да се Бог из 

љубави открива човеку, позивајући 

га у заједницу; 

• бити подстакнут да непосредније 

учествује у богослужењу Цркве; 
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• моћи да промишља о личној 

одговорности у односу према Богу 

и ближњима; 

• моћи да разуме да се Божје 

Откривење дешава и данас у Цркви 

и свету; 

• моћи да просуђује и препознаје 

сведочанства вере у свом животу.  

3. 

ВЕРА, ЗНАЊЕ И 

БОГОПОЗНАЊЕ  

8. Вера и поверење 

9. Вера у Старом и Новом 

Завету 

10. Бог се познаје љубављу 

11. Вера и живот ("Вера без 

дела је мртва...") 

12. Из молитвеног 

богословља Цркве 

(систематизација теме) 

5 

• Знање о стварима и познање личности; 

• Присуство вере у научној методологији и 

научним теоријама; 

• Вера у Старом и Новом Завету 

• Познање Бога као личности методом 

љубави; 

• Вера без дела је мртва; 

• Сличност између човекопознања и 

богопознања. 

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да увиди разлику између 

знања које се односи на ствари и 

познања које се односи на 

личности; 

• моћи да препозна да је вера 

слободан избор човека и да се 

сведочи личним животом; 

• моћи да објасни да је богопознање 

у православном искуству плод 

личне, слободне заједнице човека с 

Богом; 

• моћи да објасни да се вером живи 

кроз Литургију и подвиг. 

4. 

ХРИШЋАНИН - ЧОВЕК 

ЦРКВЕ  

13. Човек и заједница 

14. Црква као литургијска 

заједница (моја парохија) 

15. Света Литургија - 

пуноћа заједнице са Богом 

16. Хришћанин - човек 

Цркве (систематизација 

теме) 

4 

• Црква као заједница која се пројављује на 

Литургији; 

• Моја парохија; 

• Хришћанин - човек Цркве; 

• Света Литургија - пуноћа заједнице са 

Богом. 

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да увиди да хришћанин 

постоји превасходно као члан 

конкретне литургијске заједнице; 

• моћи да опише живот парохијске 

заједнице; 

• моћи у основним цртама да 

објасни да се учешћем у 

литургијском сабрању ступа на пут 

богопознања; 

• моћи да продискутује о 

православном схватању Цркве; 

• моћи да схвати да хришћанство 

подстиче човека на одговоран 

живот у заједници. 

5. 
СВЕТО ПИСМО - 

КЊИГА ЦРКВЕ  5 
• Настанак и подела Светог Писма; 

• Канон и богонадахнутост Светог Писма; 

• Црква као место тумачења и доживљаја 

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• моћи да именује различите књиге 

Светог Писма; 

• моћи да наброји неке ауторе 
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Корелација с другим предметима / модулима: Српски језик и књижевност , Историја , Ликовна култура , Музичка култура , Екологија , Психологија , Социологија 

Филозофија,  Грађанско васпитање 

 

 

 

17. Настанак и подела 

Светог Писма 

18. Канон и 

богонадахнутост Светог 

Писма 

19. Црква као место 

тумачења и доживљаја 

Светог Писма и Светог 

Предања 

20. Свето Писмо - књига 

Цркве 

21. Утицај Светог Писма на 

културу и цивилизацију  

Светог Писма и Светог Предања; 

• Утицај Светог Писма на културу и 

цивилизацију; 

• Свето Писмо је књига Цркве.  

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

књига Светог Писма; 

• моћи да 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.  

6. 

ХРИШЋАНСКИ ЖИВОТ  

22. Црквено Предање и 

народна предања  

23. "Све ми је дозвољено, 

али ми није све на корист..."  

24. Из живота светих  

25. Знамените личности и 

хришћанство  

26. Смисао (и бесмисао) 

живота  

5 

• Питања односа народног и црквеног 

предања;  

• Животна искушења и суочавање са њима;  

• Живот није случајност него је дар;  

• Светост као мера људског достојанства.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да увиди да постоји разлика 

између народног и црквеног 

предања и да заузме став према 

њима;  

• моћи да уочи да светост живота 

није могућа без истовремене 

заједнице са Богом и људима;  

• знати да су сви људи призвани да 

буду свети;  

• моћи да уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса 1. 

разреда средње школе.  

* Укупан број часова Остали број часова предвиђен је за друге типове часа. 
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А. Обавезни општеобразовни предмети: РУКОВАЛАЦ-МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ (Други разред) 

Наставни предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други  

Образовни профил: Руковалац-механичар пољопривредне технике 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012, 1/2013 – исп, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви предмета:  

• Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику 

• Развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевног (стандардног) језика у усменом и писаном изражавању 

• Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања, као и неговање културе дијалога 

• Оспособљавање за ефикасно комуницирање 

• Упознавање књижевне уметности 

• Унапређивање знања о сопственој култури и културама других народа 

• Развијање хуманистичког и књижевног образовања на најбољим делима српске и светске културне баштине 

• Упућивање ученика на истраживачки и критички однос према књижевности 

• Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности 

• Развијање трајног интересовања за нова сазнања  

  Задаци:  

• овладавање знањима о српском књижевном језику, стицање вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом 

изражавању, приликом учења, образовања и интелектуалног развоја; 

 • унапређење културе језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, са 

развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура. 

•упознавањерепрезентативнихделасрпскекњижевнебаштинеиделаопштекњижевности, њиховеауторе, поетскеиестетскевредности; 

 • неговање и развијање  читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним књижевним делима из 

историје српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози; 

 • развијање литерарних афинитета да би ученици пожелели да постану читаоци рафинираног естетског укуса који ће умети да наистраживачки, стваралачки и 

активан начин читају књижевна дела свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;  

 • усвајање хуманистичких ставова, уверења и система вредности; 

 • оспособљавање за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова агресивног и 

асоцијалног понашања и за развијање самосвести и личне одговорности; 

 • подстицање на саосећање са ближњима и одговорност према другом; 
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Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

1, 
Барок, класицизам, 

просветитељство 
9 

• Барок и класицизам; поетика, главни 

представници у нашој и европској 

књижевности 

• Молијер: "Тврдица" 

• Просветитељство у Европи и код нас 

• Књижевно - просветитељски рад Доситеја 

Обрадовића 

• Доситеј Обрадовић: "Живот и прикљученија" 

(одломци) 

• Јован Стерија Поповић: "Тврдица" (одломци) 

• Процена остварености исхода 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

• наведе особености барока, 

класицизма и просветитељства и 

њихове представнике у књижевности 

• препозна на обрађеним делима 

одлике просветитељства 

• објасни значај Доситејевог рада за 

српску културу и књижевност 

• направи паралелу у обради истих 

мотива у европској и српској 

књижевности 

2. Романтизам 14 

• Романтизам у Европи и код нас (појам, 

особености, значај, представници) 

• Пушкин: "Цигани" (одломак) 

• Хајне: "Лорелај" или Ш. Петефи: "Слобода 

света" 

• Вук Караџић - рад на реформи језика и 

правописа, рад на сакупљању народних 

умотворина, лексикографски рад 

• Значај 1847. године 

• Петар Петровић Његош: Хуманистичко-

филозофске мисли "Горског вијенца" (тумачење 

гномских израза по избору) 

• Бранко Радичевић: "Кад млидија` умрети" 

• Ђура Јакшић: "На Липару" 

• Јован Јовановић Змај: "Ђулићи" и "Ђулићи 

увеоци" (избор) 

• Лаза Костић: "Санта Мариа делла Салуте" 

• Процена остварености исхода 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

• 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 

3. Реализам 14 

• Реализам у Европи и код нас (појам, 

особености, значај, представници) 

• Балзак: "Чича Горио" (одломци по избору) 

• Гогољ: "Ревизор" (одломак) 

• Милован Глишић: "Глава шећера" 

• Лаза Лазаревић: "Ветар" 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

• наведе представнике правца и 

њихова дела 

• дефинише одлике реализма и 

препозна их на обрађеним књижевним 

делима 

• тумачи уметнички свет и стваралачке 
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*Корелација са другим наставним предметима /модулима: Грађанско васпитање, Верска настав 

 

 

 

• Радоје Домановић: "Данга" 

• Симо Матавуљ: "Поварета" 

• Бранислав Нушић: "Госпођа министарка" 

• Војислав Илић: "Сиво, суморно небо" 

• Процена остварености исхода 

поступке у структури обрађених дела 

4. 
Морфологија са 

творбом речи 
9 

• Морфологија у ужем смислу 

• Врсте речи 

• Именске речи и њихове граматичке категорије 

• Глаголи. Граматичке категорије глагола 

• Прилози, предлози, везници, речце, узвици 

• Основни појмови о извођењу речи 

• Основни појмови о творби сложеница и 

полусложеница. 

• Процена остварености исхода 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

• одреди врсту речи и граматичке 

категорије 

• употреби у усменом и писаном 

изражавању облике речи у складу са 

језичком нормом 

• препозна просте, изведене и сложене 

речи 

• препозна основне принципе творбе 

речи 

5. Правопис 6 

• Спојено и одвојено писање речи (писање 

бројева и изведеница од њих, писање заменица 

и заменичких прилога, спојеви предлога и 

других речци, глаголи и речце, писање 

негације) 

• Основна правила спојеног, полусложеничког 

и одвојеног писања 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

• примени правила одвојеног и 

састављеног писања речи у складу са 

језичком нормом 

6. 
Култура 

изражавања 
12 

• Лексичке вежбе 

• Стилске вежбе 

• Домаћи задаци 

• Школски писмени задаци 2x2+2 

• Писање вести, извештаја, интервјуа и других 

облика новинарског изражавања 

• Милутин Миланковић: "Кроз васиону и 

векове" 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

• изражава размишљања и критички 

став према проблемима и појавама 

које намећу књижевни текстови али су 

и део свакодневног живота 

• примени одлике новинарског стила 

Укупан број часова  64    
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ЦИЉ  
ИСХОДИ НА КРАЈУ ДРУГОГ РАЗРЕДА 

Ученик ће бити у стању да:  

ПРЕПОРУЧЕНЕ ТЕМЕ ОПШТЕ И 

СТРУЧНЕ И ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ  

СЛУШАЊЕ  

Оспособљавање ученика за разумевање 

усменог говора  

• разуме краће исказе који садрже фреквентне речи и структуре 

(информације о личностима, послу, породици, куповини, школи, 

ближем окружењу) 

• разуме најбитније информације у кратким и једноставним 

обавештењима (преко разгласа, на улици, на шалтеру) и правилно 

их користи  

• Свакодневни живот (комуникација међу 

младима, генерацијски конфликти и начини 

превазилажења, међувршњачка подршка) 

• Образовање 

• (образовање у земљама чији се језик учи, 

школовање које припрема за студије или свет рада, 

образовање за све) 

• Познати региони у земљама чији се језик учи, 

њихова обележја 

• Културни живот (манифестације које млади радо 

посећују у земљи и земљама чији се језик учи, 

међународни пројекти и учешће на њима) 

• Заштита човекове околине (акције на нивоу 

града, школе, волонтерски рад) 

Наставни предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Руковалац-механичар пољопривредне технике 

Годишњи фонд часова: 

 

Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012,  1/2013 – исп, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљ  наставе предмета: Развијање сазнајних и интелектуалних способности и стицање позитивног односа према другим културама уз уважавање различитости 

и усвајање знања и  умења потребних у комуникацији на страном језику у усменом и писменом облику. 

Задаци: ученици треба да буду оспособљени да у школској и ваншколској свакодневици могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано и сходно 

ситуацији; продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да страни језик користе и после завршетка свог образовања, 

функционално,  у будућем послу или даљем образовању; стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да уоче контрасте и врше поређења у односу на 

сопствену стварност; упознају текстове који су погодни за праћење информација и иновација у струци.  
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• Медији (штампа, телевизија, електронски медији) 

• Интересантне животне приче и догађаји 

• Свет компјутера (млади и друштвене мреже)  

СТРУЧНЕ ТЕМЕ  

Као у првом разреду  

ЧИТАЊЕ  

Оспособљавање ученика за разумевање 

прочитаних текстова  

• чита и разуме различите врсте кратких и прилагођених текстова 

(једноставнија лична / пословна писма, позивнице, термини, 

проспекти, упутства, огласи) препознајући основна значења и 

релевантне детаље 

• открива значење непознатих речи на основу контекста и /или 

помоћу речника 

• уочи предвидљиве информације (кад, где, ко, колико) у 

свакодневним текстовима (рекламе, огласи, јеловници, проспекти) 

као и једноставнијим стручним текстовима (формулари, шеме, 

извештаји)  

I. РЕЧЕНИЦА  

- Систематизација свих типова упитних реченица 

- Директна и индиректна питања 

- Индиректни говор: рецептивно и продуктивно 

а) изјаве и питања - без промене глаголског 

времена (глагол главне реченице у једном од 

садашњих времена) 

б) молбе, захтеви, наредбе 

- Индиректни говор: само рецептивно 

а) изјаве са променом глаголских времена 

- Одређене релативне клаузе 

- Сложене реченице: временске клаузе, узрочне 

клаузе, допусне клаузе  

II. ИМЕНИЧКА ГРУПА  

1. Члан 

- Разлике између одређеног и неодређеног члана у 

ширем контексту 

2. Именице 

- Бројиве и небројиве именице 

3. Заменички облици 

а) Заменице 

- Личне заменице у функцији субјекта и објекта 

- Показне заменице 

- Односне заменице 

б) детерминатори 

- Показни детерминатори 

- Неодређени детерминатори 

- Присвојни детерминатори  
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ГОВОР  

Оспособљавање ученика за кратко 

монолошко излагање и за учешће у 

дијалогу на страном језику  

• описује ситуације, прича о догађајима и аргументује ставове 

користећи једноставне изразе и реченице 

• води једноставне разговоре (телефонира), даје информације и 

упутства, уговара термине реагује учтиво на питања, захтеве, 

позиве, извињења саговорника  

4. Придеви 

- Обновити компарацију придева 

- tоо/not…еnоugh/not  аs… (аs)/…than 

5. Бројеви 

- Обновити просте и редне бројеве 

6. Кванитификатори  

III ГЛАГОЛСКА ГРУПА  

1. Глаголи 

- Обновити разлику у употреби Present Simple, 

Present Continutous ; Past Simple, Past Continuous 

- Обновити све употребе Present Perfect 

- Used  tо 

- Начини изражавања будућности, планова у 

будућности (going to, will) 

- Модални глаголи: should,must, will, may, might 

- Пасивне конструкције - садашње и прошло време 

– the Present Simple,Past Simple (продуктивно и 

рецептивно), 

- Present perfect possive (рецептивно) 

3. Предлози и најчешћи прилози за оријентацију у 

времену и простору. 

4. Први кондиционал (рецептивно и продуктивно) 

други кондиционал (рецептивно  

ИНТЕРАКЦИЈА  

Оспособљавање ученика за учешће у 

дијалогу на страном језику и размену 

краћих писаних порука  

• комуницира у свакодневним ситуацијама и размењује 

информације, блиске његовим интересовањима (писмено и 

усмено)  

МЕДИЈАЦИЈА  

Оспособљавање ученика да преводи, 

сажима и препричава садржај краћих 

усмених и писаних текстова  

• преводи усмено или писмено кратке поруке у складу са 

потребама комуникације  

 

Медијска Писменост  

Оспособљавање ученика да користе 

медије као изворе информација и развијају 

критичко мишљење у вези са њима  

• аргументује свој став о медијском тексту  
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СЛУШАЊЕ  

Оспособљавање ученика за разумевање 

усменог говора  

• разуме краће исказе који садрже фреквентне речи и структуре 

(информације о личностима, послу, породици, куповини, школи, 

ближем окружењу) 

• разуме најбитније информације у кратким и једноставним 

обавештењима (преко разгласа, на улици, на шалтеру) и правилно 

их користи  

• Свакодневни живот (комуникација међу младима, 

генерацијски конфликти и начини превазилажења, 

међувршњачка подршка) 

• Образовање 

• (образовање у земљама чији се језик учи, 

школовање које припрема за студије или свет рада, 

образовање за све) 

• Познати региони у земљама чији се језик учи, 

њихова обележја 

• Културни живот (манифестације које млади радо 

посећују у земљи и земљама чији се језик учи, 

међународни пројекти и учешће на њима) 

• Заштита човекове околине (акције на нивоу града, 

школе, волонтерски рад) 

• Медији (штампа, телевизија, електронски медији) 

• Интересантне животне приче и догађаји 

Наставни предмет: РУСКИ  ЈЕЗИК 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Руковалац-механичар пољопривредне технике 

Годишњи фонд часова: 

 

Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012, 1/2013 – исп, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљ  наставе предмета: Развијање сазнајних и интелектуалних способности и стицање позитивног односа према другим културама уз уважавање различитости  

и усвајање знања и  умења потребних у комуникацији на страном језику у усменом и писменом облику. 

Задаци: ученици треба да буду оспособљени да у школској и ваншколској свакодневици могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано и сходно 

ситуацији; продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да страни језик користе и после завршетка свог образовања, 

функционално,  у будућем послу или даљем образовању; стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да уоче контрасте и врше поређења у односу на 

сопствену стварност; упознају текстове који су погодни за праћење информација и иновација у струци.  

ЦИЉ  
ИСХОДИ НА КРАЈУ ДРУГОГ РАЗРЕДА 

Ученик ће бити у стању да:  

ПРЕПОРУЧЕНЕ ТЕМЕ ОПШТЕ И 

СТРУЧНЕ И ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ  
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• Свет компјутера (млади и друштвене мреже)  

СТРУЧНЕ ТЕМЕ  

Као у првом разреду  

ЧИТАЊЕ  

Оспособљавање ученика за разумевање 

прочитаних текстова  

• чита и разуме различите врсте кратких и прилагођених текстова 

(једноставнија лична / пословна писма, позивнице, термини, 

проспекти, упутства, огласи) препознајући основна значења и 

релевантне детаље 

• открива значење непознатих речи на основу контекста и /или 

помоћу речника 

• уочи предвидљиве информације (кад, где, ко, колико) у 

свакодневним текстовима (рекламе, огласи, јеловници, проспекти) 

као и једноставнијим стручним текстовима (формулари, шеме, 

извештаји)  

Реченица 

Реченице са глаголским прилозима. Употреба нет и 

не у реченици.  

Именице 

Синоними, антоними, хомоними. Међујезички 

хомоними.  

Заменице 

Неодређене заменице кто-то, кто-нибудь, 

некоторый, несколько (обрађивати као лексику) 

Одричне заменице никто, ничто, никакой 

Опште заменице сам, самый, любой, каждый 

Придеви 

Дужи и краћи облик придева. Употреба кратког 

облика.  

Бројеви 

Редни бројеви  

Глаголи 

ГОВОР  

Оспособљавање ученика за кратко 

монолошко излагање и за учешће у 

дијалогу на страном језику  

• описује ситуације, прича о догађајима и аргументује ставове 

користећи једноставне изразе и реченице 

• води једноставне разговоре (телефонира), даје информације и 

упутства, уговара термине реагује учтиво на питања, захтеве, 

позиве, извињења саговорника  

ИНТЕРАКЦИЈА  

Оспособљавање ученика за учешће у 

дијалогу на страном језику и размену 

краћих писаних порука  

• комуницира у свакодневним ситуацијама и размењује 

информације, блиске његовим интересовањима (писмено и усмено)  
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Императив 

Прошло време глагола од инфинитива на сугласник 

Глаголи кретања са префиксима в-, вы-, у-, при-, 

Глаголски прилози - препознавање  

Предлози 

Најфреквентнији предлози чија се употреба 

разликује у односу на матерњи језик (у, около, 

вокруг, в, на) 

СИНТАКСА  

Реченице са кратким придевским обликом у 

предикату (Он болен гриппом, Я способен к 

математике) 

Реченице са објектом у инфинитиву (Я уговорил 

товарища молчать) 

Реченице са одредбом израженом зависним 

падежом (Я тебя буду ждать у памятника, Они 

собираются по вечерам) 

Реченице са глаголским прилогом (Кончив работу, 

он поехал домой, Возвращаясь домой, я встретил 

товарища)  

 

МЕДИЈАЦИЈА  

Оспособљавање ученика да преводи, 

• преводи усмено или писмено кратке поруке у складу са потребама 

комуникације  
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сажима и препричава садржај краћих 

усмених и писаних текстова  

Медијска Писменост  

Оспособљавање ученика да користе медије 

као изворе информација и развијају 

критичко мишљење у вези са њима  

• аргументује свој став о медијском тексту  
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Наставни предмет: ФИЗИЧКО  ВАСПИТАЊЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Руковалац-механичар пољопривредне технике 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практичнанастава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012, 1/2013 – исп, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

ЦИЉ ПРЕДМЕТА  

Општи циљ предмета:  

Циљ физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно - образовним подручјима, 

допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени 

моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада.  

Посебни циљеви предмета:  

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

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

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

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

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

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

Часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме 

ученик ће бити у стању 

да: 

1 

• Здравствена 

култура и физичка 

активност, као 

основа за 

реализовање 

постављених циљева 

и исхода; 

 

• Вежбе обликовања (јачања, лабављење и растезање); 

• Вежбе из корективне гимнастике; 

• Провера стања моторичких и функционалних 

способности; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се 

обавља сукцесивно у току 

читаве школске године, на 

основу методологије 

праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичком васпитању - 

стандарди за оцењивање 

физичких способности 

• 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 
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ученика и постигнућа у 

спортским играма 

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; 

2 

 

• Развој моторичких 

и функционалних 

способности човека, 

као основа за 

реализовање 

постављених циљева 

и исхода; 

 

• Вежбе снаге без и са малим теговима (до 4 кг.); 

• Трчање на 60 м и 100 м; 

• Трчање на 800 м ученице и 1000 м ученици; 

• Вежбе растезања (број понављања и издржај у крајњем 

положају), 

• Полигони спретности и окретности и спортске игре; 

• Аеробик; 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се 

обавља сукцесивно у току 

читаве школске године, на 

основу методологије 

праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичком васпитању - 

стандарди за оцењивање 

физичких способности 

ученика и постигнућа у 

спортским играма 

• 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; 

3 

 

• Усвајање знања, 

умења и вештина из 

спортских грана и 

дисциплина као 

основа за 

реализовање 

постављених циљева 

и исхода;  

• Атлетика;  

• Спортска 

гимнастика: (Вежбе 

 

АТЛЕТИКА 

У свим атлетским дисциплинама треба радити на развијању 

основних моторичких особина за дату дисциплину;  

Трчања:  

Усавршавање технике трчања на кратке и средње стазе: 

-100 м ученици и ученице; 

-800 м ученици и ученице 

- штафета 4 x 100 м ученици и ученице  

Вежбање технике трчања на средњим стазама умереним 

интезитетом и различитим темпом у трајању од 5 до 10 мин. 

Крос: јесењи и пролећни 

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се 

обавља сукцесивно у току 

читаве школске године, на 

основу методологије 

праћења, мерења и 

вредновања ефеката у 

физичком васпитању - 

стандарди за оцењивање 

физичких способности 

ученика и постигнућа у 

• Кратко описати 

основне 

карактеристике и 

правила спортске гране 

атлетике, гимнастике и 

спортске гране - 

дисциплина које се уче; 

• Демонстрирати - 

вежбе и технике 

атлетских дисциплина 

и вежби на справама и 
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на справама и тлу);  

• Спортска игра (по 

избору);  

• Физичка, односно 

спортска активност: 

у складу са 

могућностима 

школе. 

-800 м ученице, 

-1000 м ученици. 

Скокови: 

Скок удаљ корачном техником. 

Скок увис леђном техника. 

Бацања: 

Бацање кугле, једна од рационалних техника (ученице 4 кг, 

ученици 5 кг). 

Спровести такмичења у одељењу, на резултат, у свим 

реализованим атлетским дисциплинама.  

• СПОРТСКА ГИМНАСТИКА: ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И 

ТЛУ 

Напомена: 

- Наставник олакшава, односно отежава програм на основу 

моторичких способности и претходно стечених умења 

ученика. 

1. Вежбе на тлу 

За ученике и ученице: 

- из упора за рукама, зибом, провлак згрчено напред до 

упора пред рукама (опружено); 

- колут напред и спојено усправом до ваге претклоном и 

заножењем, издржај 

- премет странце упором у "бољу" страну и спојено, премет 

странце у "слабију" страну 

- за напредни ниво премет напред упором 

2.Прескок 

За ученике коњ у ширину висине 120 цм; за ученице 110 

цм: 

- згрчка; 

- разношка 

- за напредни ниво: склонка и прескоци са заножењем 

3.Кругови 

За ученике /доскочни кругови/: 

- њих, зањихом саскок, уз помоћ. 

4. Разбој 

За ученике /паралелни разбој/: 

- из упора седећег разножно пред рукама, прехватом напред 

и дизањем склоњено став на раменима, спуст назад у упор 

седећи разножно, прехват рукама иза бутина, сножити и 

спортским играма тлу које се уче 

(поседовати вештину) 

• Детаљније описати 

правила спортске гране 

за коју показује 

посебан интерес, за 

коју школа има услове; 

• Објаснити због којих 

је карактеристика 

физичког васпитања 

важно да активно 

учествује у процесу 

наставе и да 

самостално спроводи 

одређен програм 

физичке и спортске 

активности; 

• Ученик ће желети да 

се бави физичким, 

односно спортским 

активностима пошто ће 

сагледати (детектовати) 

позитивне 

карактеристике 

физичке и спортске 

активности и њихове 

позитивне утицаје на 

здравље, дружење и 

добро расположење; 

• Сагледати негативне 

утицаје савременог 

начина живота 

(пушење, дрога, 

насиље, деликвентно 

понашање) и свестан је 

да физичким, односно 

спортским 

активностима могуће је 

предупредити 
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зањихом саскок. 

За ученице /двовисински разбој, једна притка, вратило/: 

- вис на в/п лицем према н/п: клим, премах згрчено једном 

ногом до виса лежећег на н/п, прехват (може разноручно) 

на н/п до упора јашућег; премах одножно предножном 

(уназад) до упора предњег; замахом уназад (зањихом) 

саскок пруженим телом; 

- једна притка: наскок у предњи, премах одножно једном 

ногом до упора јашућег; премах одножно заножном до 

упора стражњег; саскок саседом (замахом ногама унапред). 

5. Вратило 

За ученике /доскочно вратило/ 

- из мирног виса узмак до упора, замахом ногама уназад 

(зањихом) саскок увито 

6. Греда 

За ученице /висока греда/: 

- залетом и суножним одскоком наскок у упор чучећи; 

окрет за 90° усправ у успон, окрет за 180 °, лагано трчање 

на прстима, скок са променом ногу, кораци у успону до 

краја греде; саскок згрчено (бочно у односу на греду). 

7. Коњ са хватаљкама 

За ученике: 

- из упора пред рукама, коло заножно левом, коло заножно 

десном. 

Школско такмичење (одељење, школа): актив наставника 

физичког васпитања бира справе на којима ће се ученици 

такмичити. 

За напредније ученике: састави из система школских 

спортских такмичења и учешће на вишим нивоима 

школских такмичења.  

Минимални образовни захтеви: 

За ученике: наставни садржаји из програма вежби на тлу, 

прескока, једне справе у упору и једне справе у вису; 

За ученице: наставни садржаји из програма вежби на тлу, 

прескока, греде и двовисинског разбоја.  

• СПОРТСКА ИГРА (по избору) 

Да ли треба рећи да се игра разликује од оне у првом 

разреду? 

- Понављање и учвршћивање раније обучаваних елемената 

негативне утицаје 

• Путем физичких 

односно спортских 

активности 

комуницирати са 

својим друговима и 

уживати у дружењу и 

контактима; 

• Довести у везу 

свакодневни живот и 

способност за учење и 

практичан рад са 

физичким, односно 

спортским 

активностима и 

правилном исхраном; 

• Објаснити да покрет и 

кретање, без обзира на 

то којој врсти физичке, 

односно спортске 

активности припадају, 

имају своју естетску 

компоненту (лепота 

извођења, лепота 

доживљаја); 

• Ученик ужива у 

извођењу покрета и 

кретања; 

• Ученик наводи 

основне олимпијске 

принципе и примењује 

их на школским 

спортским 

такмичењима и у 

слободном времену; 

• Препознаје 

нетолерантно 

понашање својих 

другова и реагује на 
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*Корелација са другим наставним предметима: Сваки од образовних профила има карактеристике везане за обнављање конкретних стручних послова, који 

захтевају одређене положаје тела, покрете и кретања, који могу негативно утицати на правилно држање (статус кичменог стуба и статусстопала). Како би се 

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

програмирају посебни садржаји, којима се обезбеђује превенција.   Биологија,Физика,Екологија,Хемија,Ликовна култура,Музичка култура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

игре. 

- Даље проширивање и продубљавање техничко-тактичке 

припремљености ученика у складу са изборним програмом 

за дату игру. На основу претходних умења у техници и 

тактици наставник планира конкретне садржаје из спортске 

игре. 

• Актив наставника, према програму који сам доноси (из 

програма трећег разреда (програм по избору ученика) у 

складу са могућностима школе, организује наставу за коју 

ученици покажу посебно интересовање 

њега, шири дух 

пријатељства, истрајан 

је у својим 

активностима. 

• Има правилан однос 

према окружењу у 

којем вежба, рекреира 

се и бави се спортом. 

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе • Тестирање и провера савладаности стандарда из основне школе (6 часова)• Теоријских часова (2 у првом и 2 у 

другом полугодишту).• Атлетика (12 часова)• Гимнастика: вежбе на справама и тлу (12 часова).• Спортска игра: по избору школе (12 часова)• Физичка активност, 

односно спортска активност:у складу са могућностима школе а по избору ученика (10 часова).• Пливање (10 часова).• Провера знања и вештина (4 часа). 

Укупан број часова 68    
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Наставни предмет: МАТЕМАТИКА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Руковалац - механичар пољопривредне технике 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012, 1/2013 – исп, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви   предмета:  

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 

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 

Редн

и бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. 
Тригонометрија 

правоуглог троугла 
7 

• Дефиниције тригонометријских 

функција у правоуглом троуглу 

• Вредности тригонометријских 

функција за углове од 0o, 300 , 45o, 

600, 900 

• Основне тригонометријске 

идентичности 

• Решавање правоуглог троугла 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1.усмену проверу знања 

2.писмену провера знања 

3. тестове знања 

• 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 
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функција карактеристичних углова (од 30о, 

45о, 60о) 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 

2. 
Степеновање и 

кореновње 
12 

• Појам степена. Операције са 

степенима 

• Степен са целим изложиоцем 

• Појам корена. Операције са 

коренима 

• Степен са рационалним 

изложиоцем 

• Рационалисање имениоца разломка 

• Појам комплексног броја и 

операције са њима 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1.усмену проверу знања 

2.писмену провера знања 

3. тестове знања 

• 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 

• сабира, одузима, множи и дели два 

комплексна броја 

3. 
Функција и график 

функције 
6 

• Појам функције. 

• Функције са коначним доменом 

• Графичко представљање функције 

• Читање графика функције 

(одређивање знака, интервала 

монотоности, максимума, 

минимума) - без формалне 

дефиниције тих појмова 

• Различити графички облици 

представљања функција са коначним 

доменом (табела, график, дијаграм, 

круг) 

• Одређивање максимума, минимума 

и средње вредности зависне 

величине 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1.усмену проверу знања 

2.писмену провера знања 

3. тестове знања 

• 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 

Квадратна 

једначина и 

квадратна функција 

15 

• Квадратна једначина 

• Образац за решавање квадратне 

једначине 

• Природа решења квадратне 

једначине 

• Растављање квадратног тринома на 

линеарне чиниоце 

• Квадратна функција и њен график 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1.усмену проверу знања 

2.писмену провера знања 

3. тестове знања 

• 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) 

5. Геометријска тела 10 

• Обим и површина фигура (квадрат, 

правоугаоник, правилан шестоугао, 

круг) у равни 

• Појам призме, врсте. Површина и 

запремина призме 

• Површина и запремина коцке и 

квадра 

• Површина и запремина правилне 

шестоугаона призме 

• Појам ваљка. Површина и 

запремина ваљка 

• Појам лопте. Површина и 

запремина лопте 

• Једноставни равни пресеци тела 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1.усмену проверу знања 

2.писмену провера знања 

3. тестове знања 

• 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 

шестоугаона призме и ваљка 

• израчуна површину и запремину лопте 

• одреди површину једноставних равних 

пресека тела 

6. Низови 6 

• Појам низа 

• Аритметички низ 

•Збир првих н чланова аритметичког 

низа 

• Геометријски низ 

•Збир првих н чланова геометријског 

низа 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1.усмену проверу знања 

2.писмену провера знања 

3. тестове знања 

• препозна низ и да га настави (једноставнији 

примери) 

• препозна аритметички низ, објасни шта су н 

и д и израчуна тражени члан низа 

• израчуна збир првих н чланова аритметичког 

низа 

• препозна геометријски низ, објасни шта су н 

и q и израчуна тражени члан низа 

• израчуна збир првих н чланова геометријског 

низа 

7 
Писмени задаци са 

исправкама 
8 

Писмени задаци  

Исправак писменог задатка 
Индивидуални рад 
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*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Физика, Експлоатација пољопривредних машиан, Предузетништво. Корелација са овим предметима се 

одвија у континуитету током целе године и то тако да предметни настваници указују на потенцијалне проблеме које би могли имати због неразумевања неких 

математичких поступака неопходних за лакше праћење појединих лекција или целина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупан број часова           64    
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Б. Обавезни стручни предмети: РУКОВАЛАЦ-МЕХАНИЧАР  ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ (Други разред) 

Наставни предмет: МОТОРИ И ТРАКТОРИ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други  

Образовни профил: Руковалац - механичар пољопривредне технике 

Годишњи фонд часова: Теорија Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64 32 128 30 

Недељни фонд часова: 2 1 4  

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљ наставе предмета: 

- Упознавање конструкција мотора и трактора;  

- Стицање знања за правилно руковање трактором;  

- Упознавање конструкција и функционисања појединих делова и уређаја мотора и трактора;  

- Стицање знања о основним карактеристикама трактора и оспособљавање за руковање и одржавање;  

- Упознавање достигнућа у конструкцији мотора и трактора;  

- 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 трактора. 

Задаци: 

• Оспособљавање за руковање трактором на полигону за обуку;  

• Оспособљавање за коришћење алата и опреме. 

• Оспособљавање за самостално управљање трактором у саобраћају на путевима 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Вредновање 

остварености 

исхода 

1/1. 

 

 

Трансмисија 

трактора 

16 

Теорија:  

• Трансмисија трактора (спојница, мењач, редуктор, 

диференцијал и предњи погон трактора);  

• Једноосовински трактори и мотокултиватори;  

• Прикључци једноосовинских трактора.  

• наведе типове трактора који се користе у 

пољопривредној производњи;  

• наведе делове трансмисије трактора;  

• објасни принцип рада спојнице трактора;  

• објасни принцип рада и улогу мењача трактора;  

• објасни принцип рада и улогу диференцијала;  

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз:  

• праћење 

остварености 
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• објасни конструкцију једноосовинских трактора 

и мотокултиватора;  

• наведе прикључке једноосовинских трактора.  

исхода  

• тестове знања  

• тестове 

практичних 

вештина  

• дневнике 

практичног 

рада 

1/2 

 

Трансмисија 

трактора 
32 

Практична настава и настава у блоку:  

• Конструкције трактора;  

• Руковање и одржавање трактора;  

• Подешавање трансмисије;  

• Техничка документација;  

• Мере заштите на раду.  

• препозна различите конструкције трактора и 

уочава њихове специфичности;  

• обави мере техничког одржавања трансмисије 

трактора;  

• користи упутство за руковање и одржавање 

трактора;  

• рукује трансмисијом трактора;  

• визуелним прегледом провери исправност 

трансмисије трактора;  

• подеси слободан ход педале спојнице;  

• води евиденцију одржавања трактора;  

• примени мере заштите на раду.  

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз:  

• праћење 

остварености 

исхода  

• тестове знања  

• тестове 

практичних 

вештина  

• дневнике 

практичног 

рада 

2/1 

 

Обука 

вожње 

трактора 

44 

Теорија и вежбе:  

• безбедност саобраћаја - Т1:  

- појам, значај и основне одредбе Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима;  

- основна начела безбедности саобраћаја на путевима;  

- саобраћајне незгоде, њихови узроци и последице;  

• возач - Т2;  

- појам, значај и утицај возача на безбедност саобраћаја;  

- особине и поступци возача који утичу на безбедност 

саобраћаја;  

- социолошки чиниоци који утичу на понашање возача;  

- значај процене саобраћајне ситуације и начин доношења 

одлука возача;  

- оријентација возача у времену и простору;  

- основни психички процеси (осећаји, опажање, представе, 

пажња, емоције, мишљење, рефлекси и др.) и психолошки 

• 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;  

• објасни превоз лица и терета трактором и 

прикључним возилом које вуку трактори;  

• објасни саобраћај трактора који вуку запрежно 

возило;  

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз:  

• праћење 

остварености 

исхода  

• тестове знања  

• тестове 

практичних 

вештина  

• дневнике 

вежби 
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чиниоци који утичу на процене, доношење и спровођење 

одлука возача у току вожње;  

- време реакције, пажња и умор возача (појам, значај, 

утицај индивидуалних и спољних фактора, утицај спољне 

средине, мотивација, искуство, будност, фактори који 

доприносе умору, ефекти умора, мере за отклањање умора 

и др.);  

- промене код возача које настају услед коришћења 

алкохола и/или других психоактивних супстанци чија је 

употреба забрањена пре и за време вожње (утицај на 

способности и понашање возача, типичне грешке возача 

под утицајем алкохола и др.);  

- психофизички услови за управљање возилом које морају 

испуњавати возачи и начин утврђивања испуњености тих 

услова у саобраћају на путу;  

- време управљања возилом у саобраћају на путу и одмори 

возача (време управљања, прекид управљања ради одмора, 

непрекидни одмор, начин употребе тахографа и др.);  

- планирање и припрема за путовање, односно управљање 

возилом (избор превозног средства, избор трасе путовања, 

време поласка, план пауза и одмора и др.)  

• пут - Т3;  

- појам, значај пута и врсте путева;  

- карактеристике пута које су од значаја за безбедност 

саобраћаја (попречни профил пута, коловозни застор, 

пријањање, број и ширина саобраћајних трака, 

одводњавање, оштећења коловоза, прегледност пута, 

хоризонталне и вертикалне кривине, тунели, мостови, 

надвожњаци, подвожњаци и други путни објекти);  

- утицај временских прилика (снега, снежне вејавице, кише, 

магле, поледице, града, температуре, ваздушног притиска, 

влажности ваздуха и др.) на стање пута и безбедно 

одвијање саобраћаја (видљивост, дужина зауставног пута, 

режим вожње и др.);  

- пут у ноћним условима вожње (утицај на способност 

возача, уочљивост других возила, пешака и препрека на 

путу, утицај на брзину кретања и процену брзине других 

возила и др.) и опрема пута;  

- техничко регулисање саобраћаја (опште одредбе, пешачка 

• објасни саобраћај радних машина и 

мотокултиватора;  

• објасни саобраћај бицикала, бицикала са 

мотором и мотоцикала;  

• објасни саобраћај запрежних возила и кретање 

стоке;  

• објасни саобраћај на прелазу пута преко 

железничке пруге;  

• наведе возила под пратњом и возила са правом 

првенства пролаза;  

• објасни вожњу ноћу и вожњу под неповољним 

временским условима;  

• објасни изглед и значење знакова опасности, 

знакова изричитих наредби и знакова 

обавештења;  

• објасни значење допунске табле уз саобраћајне 

знакове;  

• објасни значење ознака на коловозу (значење на 

раскрсници и на другим местима на коме је 

саобраћај посебно регулисан);  

•наведе обележавање прелаза пута преко 

железничке пруге;  

• наведе врсте и објасни значење знакова које 

учесницима у саобраћају на путевима дају 

овлашћена лица 
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зона, зона успореног саобраћаја, зона "30", зона школе, 

заштита животне средине, техничка средства за успоравање 

саобраћаја и др.);  

• возило - Т4;  

- појам и значај возила, дефиниције врста возила и 

идентификациона ознака возила;  

- особине возила које утичу на безбедно одвијање 

саобраћаја на путевима (конструкција, врста материјала, 

начин израде и услови експлоатације, техничко одржавање, 

одобрење типа возила и др.);  

- основни склопови и уређаји возила и њихов утицај на 

безбедност саобраћаја на путу, значај и утицај техничке 

исправности возила на безбедно одвијање саобраћаја 

(уређај за управљање, уређај за заустављање, уређаји за 

осветљавање и давање светлосних знакова, уређаји који 

омогућавају нормалну видљивост, уређаји за спајање 

вучног и прикључног возила, пнеуматици, тахограф и 

остали уређаји);  

- зауставни пут и пут претицања (елементи, утицајни 

фактори, дужина, потребно, време, последице и др.);  

- најчешће и најопасније неисправности возила и 

могућности њиховог отклањања од стране возача 

расположивом опремом и средствима, постављање на 

точкове ланаца за снег;  

- значај и утицај оптерећења и начина оптерећења возила 

на безбедност саобраћаја;  

- елементи активне безбедности возила (појам и значај, 

стабилност и управљивост возила, уређај за управљање, 

уређај за кочење, пнеуматици, уређаји који обезбеђују 

видљивост, огибљење возила, трансмисија, електрична 

инсталација и др.);  

- елементи пасивне безбедности возила (појам и значај, 

каросерија возила, конструкција возила, употребљени 

материјали, заштита деце у возилу, заштита лица која се 

превозе мотоциклом, унутрашњост возила, спољни делови 

возила, склопови и уређаји возила чији је основни циљ 

обезбеђивање пасивне безбедности, сигурносни појасеви, 

ваздушни јастуци, наслони за главу и др.);  

- елементи каталитичке безбедности возила (појам и значај, 
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бука, вибрације, издувни гасови, грејање, вентилација, 

климатизација и др.);  

- услови за учешће возила у саобраћају на путу 

(регистрација возила, саобраћајна дозвола, регистарске 

таблице, регистрациона налепница, привремена 

регистрација, таблице за привремено означавање и др.);  

- техничка исправност возила, технички прегледи возила, 

редовни, ванредни и контролни технички прегледи;  

- основе економичне вожње и утицај саобраћаја на стање 

животне средине и њено угрожавање (појам и значај, 

утицај технике вожње, значај техничке исправности возила 

и мотора у заштити животне средине од загађења буком и 

издувним гасовима);  

- забрана одлагања и испуштања материја и отпада којим се 

угрожава животна средина;  

• правила саобраћаја - Т5:  

- појам и значај правила саобраћаја;  

- опште одредбе о понашању учесника у саобраћају 

(хијерархија поступања учесника у саобраћају, начин 

кретања возила и обавеза држања одстојања и растојања, 

остављање предмета на путу, општа обавеза према 

пешацима, слепим особама, однос према возилима која 

врше превоз путника и деце, коришћење телефона и других 

уређаја за комуникацију, забрана коришћење уређаја за 

откривање и ометање рада уређаја за мерење брзине, 

коришћење сигурносних појасева, светлоодбојних прслука 

и др.);  

- употреба показивача правца, укључивање возила у 

саобраћај и искључивање из саобраћаја, кретање возила по 

путу (кретање по коловозу пута у зависности од броја 

саобраћајних трака и њихове намене, кретање по 

саобраћајним тракама за укључивање и искључивање, 

кретање по саобраћајним тракама за спора возила и 

саобраћајним тракама за возила јавног превоза путника, 

кретање трамвајском баштицом, успоравање возила и др.);  

- скретање (скретање улево или удесно), полукружно 

окретање, кретање возилом уназад, мимоилажење (општа 

правила која се тичу мимоилажења између возила, односно 

возила и пешака), претицање и обилажење (општа правила, 
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начин, забране);  

- брзина (појам брзине, тренутна брзина, средња брзина, 

прилагођавање брзине условима саобраћаја, стању пута, 

атмосферским приликама, видљивости, прегледности, 

густини саобраћаја, ограничење брзине у насељу, односно 

ван насеља, ограничење брзине према врсти и намени 

возила, врсти пута, ограничења брзине изражена 

саобраћајним знаковима);  

- првенство пролаза (првенство пролаза на раскрсници, при 

укључивању на пут, при сусрету са трамвајем и возом);  

- саобраћај на раскрсници (општа правила, начин кретања 

кроз раскрсницу);  

- насилничка вожња (појам, понашања возача која 

представљају насилничку вожњу и опасности која она 

доноси);  

- звучни или светлосни знаци упозорења (давање знакова и 

забране давања знакова);  

- заустављање и паркирање (општа правила о заустављању 

и паркирању, забране заустављања и паркирања, начин 

обезбеђења возила);  

- вучење возила (опште одредбе, начин вучења возила, број 

прикључних возила у зависности од врсте возила, забране);  

- употреба светала у саобраћају (употреба кратких, односно 

дневних, дугих, позиционих, светала за маглу, означавање 

и осветљавање осталих учесника као што су пешаци, 

бициклисти и др.); - саобраћај трамваја и других возила на 

шинама, саобраћај трактора, радних машина и 

мотокултиватора (опште одредбе, прикључци за извођење 

радова, вуча прикључних возила), саобраћај запрежних 

возила и учешће животиња у саобраћају;  

- саобраћај бицикала, мопеда, трицикала, четвороцикала и 

мотоцикала (начин управљања, вожња бициклистичком 

стазом, односно траком, ограничења);  

- кретање пешака (начин кретања по коловозу, тротоару, 

прелазак преко коловоза, пешачког прелаза, регулисање 

кретања пешака), обавезе возача према пешацима (услови 

за безбедно кретање пешака преко коловоза и по коловозу);  

- саобраћај на прелазу пута преко железничке пруге 

(првенство пролаза, начин преласка);  
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- саобраћај на аутопуту и мотопуту (општа правила, 

забране, начин кретања);  

- возила под пратњом и возила са правом првенства пролаза 

(појам, значај, обавезе возача и пешака при сусрету са тим 

возилима, давање знакова);  

- употреба жутог ротационог или трепћућег светла (појам, 

значај, обавезе возача и пешака при сусрету са тим 

возилима, давање знакова);  

- мере предострожности приликом напуштања возила;  

• остали учесници у саобраћају - Т6;  

- појам и карактеристике учесника у саобраћају које утичу 

на безбедно одвијање саобраћаја;  

- карактеристике понашања у саобраћају деце, старих лица, 

особа са посебним потребама, пешака, бициклиста, 

мотоциклиста и других лица;  

- појам, карактеристике и утицај шинских возила на 

безбедно одвијање саобраћаја;  

- утицај животиња на безбедно одвијање саобраћаја на 

путу;  

• саобраћајна сигнализација - Т7;  

- појам, значај, начин обележавања и постављање;  

- саобраћајни знакови, појмови (знакови опасности, 

изричитих наредби, обавештења, допунске табле);  

- значење саобраћајних знакова, место постављања и 

престанак важности;  

- ознаке на коловозу и тротоару, појмови и значење;  

- светлосни саобраћајни знакови, појмови и значење, 

семафори и њихова намена (регулисање кретања возила: по 

путу, преко раскрснице, на прелазу преко железничке 

пруге, регулисање кретања на бициклистичким тракама, 

односно стазама и регулисање кретања пешака);  

- светлосне ознаке (подела и начин обележавања);  

- начин обележавање прелаза пута преко железничке пруге;  

- начин обележавања препрека на путу и места на коме се 

изводе радови на путу;  

- знаци и наредбе које дају овлашћена лица (њихово 

значење и начин давања);  

превоз терета и лица возилима - Т8  

- опште одредбе, појам, значај и забране;  
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- оптерећење возила (осовинско оптерећење, укупна маса, 

носивост, највећа дозвољена маса, највећа дозвољена 

укупна маса, смештај и обезбеђење терета);  

- ванредни превоз (појам, услови под којим се обавља, 

дозвола);  

- превоз лица возилима (појам и значај, оптерећење возила, 

начин превоза, ограничења);  

• возачке дозволе - Т9  

- појам и значај;  

- прописи везани за право на управљање возилом у 

саобраћају на путу, услови за управљање возилом, старосни 

услови за добијање возачке дозволе, поступак издавања 

возачке дозволе, здравствени прегледи, возачке дозволе за 

категорије моторних возила, одузимање возачке дозволе, 

извршење мере забране управљања, професионални возачи, 

возачи трамваја, возачи туристичког воза;  

- пробна возачка дозвола (појам, значај и услови за 

управљање возилом);  

- оспособљавање кандидата за возаче (теоријска обука, 

практична обука и возачки испит);  

• дужности учесника у саобраћају у случају саобраћајне 

незгоде - Т10  

- поступак у случају саобраћајне незгоде (појам, дужности 

и обавезе возача и лица које се затекне на месту незгоде);  

- дужност и обавезе полиције, здравствене установе, 

управљача пута, осигуравајућих друштава;  

- европски извештај о саобраћајној незгоди;  

• посебне мере и овлашћења - Т11  

- искључење возача из саобраћаја, задржавање возача, 

упућивање возача на контролни лекарски преглед, 

утврђивање присуства алкохола и/или психоактивних 

супстанци код учесника у саобраћају, заустављање, 

односно упућивање ради заустављања возила на безбедном 

месту или укључивања на пут за ту врсту или категорију 

возила, снимање саобраћаја и учесника у саобраћају 

коришћењем одговарајућих средстава као и документовање 

прекршаја и других поступања у саобраћају супротних 

прописима, привремено одузимање предмета прекршаја, 

одузимање обрасца стране возачке дозволе када возач има 
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више од једне возачке дозволе, искључење возила из 

саобраћаја, упућивање на контролни технички преглед 

возила, уклањање, односно премештање возила, као и 

постављање уређаја којима се спречава одвожење возила, 

мерење осовинског оптерећења возила и укупне масе 

возила;  

• теоријско објашњење радњи возилом, односно скупом 

возила, у саобраћају на путу и поступање возача у 

саобраћају на путу - Т12;  

- извођење радњи возилом у саобраћају на путу: полазак са 

места, укључивање возила у саобраћај на путу, вожња 

унапред, вожња уназад, промена правца кретања и 

заустављање возила, одржавање брзине кретања возила у 

зависности од саобраћајне ситуације и услова пута и 

временских услова, скретање, полукружно окретање, 

обилажење, мимоилажење, претицање, промена 

саобраћајне траке, заустављање и нагло кочење, 

коришћење саобраћајне траке за успоравање и убрзавање, 

пропуштање других учесника у саобраћају, уступање права 

првенства пролаза;  

- поступање возача: при наиласку и проласку кроз 

раскрсницу на којој је саобраћај регулисан правилом десне 

стране, саобраћајним знаком, светлосним саобраћајним 

знаком, знацима и наредбама које даје овлашћено лице, 

односно наиласку на раскрсницу са кружним током 

саобраћаја, приликом избора брзине кретања возила у 

зависности од саобраћајне ситуације, услова пута и 

временских услова, при наиласку на пешачки прелаз, у 

односу на пешаке, бициклисте и друге учеснике у 

саобраћају, приликом преласка преко железничке и 

трамвајске пруге и вожње кроз тунел, приликом смањене 

видљивости и у условима падавина и приликом кретања 

путем на којем се изводе радови;  

• друштвена опасност и последице непоштовања прописа 

из области безбедности саобраћаја - Т13  

- могуће штетне последице непоштовања прописа;  

- казнене мере за учиниоце повреда одредаба прописа из 

области безбедности саобраћаја у односу на друштвену 

опасност (казнени поени, казна затвора, новчана казна, 
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мере безбедности и заштитне мере).  

• Вежбе обухватају разматрање конкретних саобраћајних 

ситуација, решавање испитних питања и ближа 

објашњавања питања из програма теоријске обуке и 

означавају се кодом - Т14.  

2/2 

 

Обука 

вожње 

трактора 

30 

Практична настава:  

• упознавање са уређајима и склоповима на возилу и 

њихова употреба док је возило у стању мировања;  

• проверу исправности возила за безбедно учествовање у 

саобраћају на путу;  

• упознавање са начином замене точка, постављања ланаца 

за снег, снабдевања возила погонским горивом;  

• заузимање положаја у возилу и подешавање седишта, 

наслона за главу, унутрашњег и спољних возачких 

огледала и сигурносних појасева;  

• исправе потребне за вожњу;  

• покретање возила и употреба команди и уређаја возила у 

покрету (руковање возилом) и заустављање возила;  

• убрзавање, успоравање и заустављање возила при малим 

брзинама;  

• извођења прописаних полигонских радњи возилом:  

- одвајање и спајање вучног и прикључног возила;  

- вожња напред са променом степена преноса и уназад у 

истој саобраћајној траци;  

- вожња уназад са скретањем улево, односно удесно под 

правим углом;  

• извођење радњи возилом у саобраћају на путу: полазак са 

места, укључивање возила у саобраћај на путу, вожња 

унапред, вожња уназад, промена правца кретања и 

заустављање возила, одржавање брзине кретања возила у 

зависности од саобраћајне ситуације и услова пута и 

временских услова, скретање, полукружно окретање, 

обилажење, мимоилажење, претицање, промена 

саобраћајне траке, полукружно окретање, заустављање и 

нагло кочење, коришћење саобраћајне траке за успоравање 

и убрзавање, пропуштање других учесника у саобраћају, 

уступање права првенства пролаза;  

• поступање возача:  

• припреми возило за вожњу (утврди исправност 

и правилно функционисање прописаних 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 о правилима 

саобраћаја и саобраћајним знаковима за време 

вожње на путу у насељеном месту и на путу ван 

насељеног места.  

• развије однос поверења и поштовања према 

другим учесницима у саобраћају;  

• стекне навике помагања другим учесницима у 

саобраћају и предузимања мера да не дође до 

саобраћајне незгоде;  

• управља возилом у различитим нетипичним 

саобраћајним ситуацијама у реалним условима; 

• напусти возило и обезбеди заустављено или 

паркирано возило. 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз:  

• праћење 

остварености 

исхода  

• тестове знања  

• тестове 

практичних 

вештина  

• дневнике 

вежби 
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- при наиласку и проласку кроз раскрсницу на којој је 

саобраћај регулисан правилом десне стране, саобраћајним 

знаком, светлосним саобраћајним знаком, знацима и 

наредбама које даје овлашћено лице, односно наиласку на 

раскрсницу са кружним током саобраћаја (уколико постоје 

могућности);  

- приликом избора брзине кретања возила у зависности од 

саобраћајне ситуације, услова пута и временских услова;  

- при наиласку на пешачки прелаз, у односу на пешаке, 

бициклисте и  

- при наиласку на пешачки прелаз, у односу на пешаке, 

бициклисте и друге учеснике у саобраћају;  

- приликом преласка преко железничке и трамвајске пруге 

и вожње кроз тунел;  

- приликом смањене видљивости и у условима падавина и 

приликом кретања путем на којем се изводе радови;  

• поступање у складу са саобраћајном сигнализацијом;  

• развијања односа поверења и поштовања према другим 

учесницима у саобраћају, стицања навике помагања другим 

учесницима у саобраћају и предузимања мера да не дође до 

саобраћајне незгоде;  

• управљање возилом у различитим нетипичним 

саобраћајним ситуацијама у реалним условима;  

• напуштање возила и обезбеђивање заустављеног или 

паркираног возила.  

 

3/1 

Уређаји 

трактора 
18 

Теорија:  

• Уређаји трактора (уређај за кретање, уређај за управљање, 

уређај за кочење, хидраулични уређај, додатни уређаји);  

• Кабина трактора и услови рада руковаоца (ергономија);  

• Једноосовински трактори и мотокултиватори.  

• наведе уређаје трактора;  

• објасни улогу уређаја;  

• објасни принципе рада уређаја трактора;  

• објасни конструкцију уређаја једноосовинских 

трактора и мотокултиватора;  

• опише услове рада руковаоца.  

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз:  

• праћење 

остварености 

исхода  

• тестове знања  

• тестове 

практичних 

вештина  

• дневнике 

практичног 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 1677 
 

рада и вежби 

3/2 

 

Уређаји 

трактора 
96 

Вежбе:  

• Конструкције трактора;  

• Конструкције уређаја трактора;  

• Техничка документација;  

• Обрасци за евиденцију.  

• препозна различите конструкције уређаја 

трактора и уочава њихове специфичности;  

• разликује уређаје трактора;  

• користи упутство за руковање и одржавање 

трактора;  

• води евиденцију одржавања трактора;  

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз:  

• праћење 

остварености 

исхода  

• тестове знања  

• тестове 

практичних 

вештина  

• дневнике 

практичног 

рада и вежби 

3/3 
Уређаји 

трактора 
18 

Практична настава:  

• Руковање хидрауличним уређајем трактора;  

• Подешавање уређаја за управљање, вожњу и кочење;  

• Руковање и одржавање трактора;  

• Мере заштите на раду.  

• визуелним прегледом провери исправност 

уређаја на 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 упутство за руковање и одржавање 

трактора;  

• води евиденцију одржавања трактора;  

• спроведе мере личне хигијене и хигијене радног 

простора.  

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз:  

• праћење 

остварености 

исхода  

• тестове знања  

• тестове 

практичних 

вештина  

• дневнике 

практичног 

рада и вежби 

Укупан број часова 254    

*Корелација са другим наставним предметима/модулима:  - Пољопривредне машина;   - Професионална пракса 

 

 

 

 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 1678 
 

Наставни предмет: ПОЉОПРИВРЕДНЕ МАШИНЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Руковалац-механичар пољопривредне технике 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64 32 64  

Недељни фонд часова: 2 1 2  

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви предмета:  
- Упознавање конструкција пољопривредних машина; 

- Стицање знања о примени машина у пољопривредној производњи 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 агротехничких мера у пољопривредној производњи; 

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

- Оспособљавање за вођење евиденције о раду;  

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

- Оспособљавање за правилно и рационално коришћења пољопривредне технике; 

- Упознавање са достигнућима у конструкцији пољопривредних машина. 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 
Садржаји 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

Начин проверавања 

исхода/ циљева 

учења 

 

1. 

 

Машине и 

опрема у 

сточарству 

32 

Теорија: 

• Машине за спремање сена и силаже; 

• Објекти за смештај сена и силаже; 

• Процес рада сушара; 

• Машине за уситњавање зрнасте хране; 

• Фабрике сточне хране; 

• Уређаји за пелетирање; 

• Аутоматске појилице  

• Хранилице;  

• Уређаји за изђубравање; 

• Уређаји за машинску мужу; 

• Измузишта. 

• наведе поделу машина и опреме у 

сточарству; 

• дефинише агротехничке захтеве за машине 

и опрему у сточарству; 

• објасни принципе рада машина за спремање 

сена и силаже; 

• опише објекте за смештај сточне хране; 

• објасни технолошки процес рада сушара; 

• дефинише основне показатеље рада уређаја 

за снабдевање водом;  

• објасни рад појилица; 

• дефинише основне показатеље рада уређаја 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење 

остварености исхода 

• тестове знања 

• тестове практичних 

вештина 

• дневнике 

практичног рада 
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за исхрану;  

• објасни принцип рада уређаја за 

изђубравање; 

• објасни принцип рада уређаја за мужу; 

• наведе и опише врсте измузишта.  

 

 
 64 

Практична настава: 

• Конструкције машина и опреме; 

• Одржавање машина; 

• Подешавање машина;  

• Агрегатирање прикључних машина;  

• Руковање опремом у сточарству; 

• Техничка документација; 

• Мере заштите на раду. 

• 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. 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење 

остварености исхода 

• тестове знања 

• тестове практичних 

вештина 

• дневнике 

практичног рада 

 

2. 

Машине и 

опрема у 

воћарству и 

виноградарству 

32 

Теорија: 

• Машине за припрему земљишта;  

• Машине за обраду земљишта у воћарству и 

виноградарству; 

• Машине за копање јама и садњу; 

• Машине за негу и заштиту засада; 

• Машине за расадничку производњу; 

• Опрема и машине за бербу воћа и грожђа; 

• Машине и уређаји за сушење воћа и грожђа;  

• Машине за класирање и паковање воћа и 

грожђа; 

• Објекти за складиштење воћа. 

• наведе поделу машина за воћарство и 

виноградарство; 

• објасни принцип рада машина за обраду 

земљишта у воћарству и виноградарству; 

• објасни рад машина за копање јама 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 воћа 

и грожђа; 

• наведе и опише машине и уређаје за 

сушење воћа и грожђа; 

• наведе и опише машине за класирање и 

паковање воћа и грожђа; 

• наведе објекте за складиштење воћа и 

грожђа.  

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење 

остварености исхода 

• тестове знања 

• тестове практичних 

вештина 

• дневнике 

практичног рада  

 

 
 32 

Вежбе: 

• Конструкције машина за воћарство;  

• препозна различите конструкције машина и 

уочава њихове специфичности; 

Вредновање 

остварености исхода 
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• Одржавање машина; 

• Подешавање машина; 

• Агрегатирање прикључних машина; 

• Техничка документација; 

• Мере заштите на раду. 

• визуелним прегледом провери исправност 

машина;  

• обави мере техничког одржавања;  

• обави прикопчавање машина за трактор; 

• обави неопходна подешавања;  

• обави рад са машинама према технолошком 

процесу; 

• користи упутство за руковање, подешавање 

и одржавање; 

• води евиденцију рада и одржавања;  

• примени мере заштите на раду. 

вршити кроз: 

• праћење 

остварености исхода 

• тестове знања 

• тестове практичних 

вештина 

• дневнике 

практичног рада 

Укупан број часова 160    

*Корелација са другим  предметима/модулима:  Пољопривредна производња, Мотори и трактори, Професионална пракса. 
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Наставни предмет: ОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Руковалац-механичар пољопривредне технике 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64 32 128  

Недељни фонд часова: 2 1 4  

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви предмета:  
- 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 одговарајућег квалитета рада; 

- Упознавање са функционалним и техничким карактеристикама алата, апарата и уређаја који се користе за оправку пољопривредне технике; 

- Оспособљавање за вођења евиденције одржавања и оправке пољопривредне технике; 

- Развијање техничке културе. 

 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 
Садржаји 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

Начин 

проверавања 

исхода/ циљева 

учења 

 

1. 

Оправка 

пољопривредне 

технике 

 

32 

Теорија: 

• Мерење и мерни прибор; 

• Обрада метала скидањем струготине; 

• Дијагностика пољопривредне технике; 

• Облици појаве кварова и њихови узроци; 

• Основи оправке пољопривредне технике; 

• Радионице за оправку пољопривредне технике;  

• Алат и опрема за оправку. 

• објасни мерење дужина помоћу разних 

мерила; 

• објасни рад машина за обраду метала 

скидањем струготине; 

• дефинише дијагностичке параметре 

мотора, трансмисије и уређаја трактора; 

• објасни узроке појаве кварова; 

• дефинише врсте оправке; 

• објасни технологију оправке; 

• наброји типове радионица за оправку; 

• разликује алат и опрему за оправку. 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 

остварености 

исхода 

• тестове знања 

• тестове 

практичних 

вештина 

• дневнике вежби 

• дневнике 

практичног рада 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 1682 
 

 

 
 32 

Вежбе: 

• Мерни инструменти; 

• Опрема за дијагностику; 

• Таблице кварова пољопривредних машина; 

• Радионички приручник; 

• Алат и опрема за оправку; 

• Техничка документација. 

• обави контролу квалитета обрађених 

површина; 

• обави мерење и контролу завојнице и 

зупчаника; 

• утврди дијагностичке параметре мотора, 

трансмисије и уређаја трактора; 

• утврди узроке појаве кварова; 

• одреди технологију оправке за одређени 

квар; 

• користи алат и опрему за оправку;  

• користи објекте за оправку машина. 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 

остварености 

исхода 

• тестове знања 

• тестове 

практичних 

вештина 

• дневнике вежби 

• дневнике 

практичног рада 

 

 
 96 

Практична настава: 

• Електрично и гасно заваривање; 

• Поступци оправке оштећених делова; 

• Оправка прикључних машина; 

• Заштита на раду. 

  

• обави растављање и састављање 

једноставнијих машина; 

• обави заваривање машинских делова; 

• обави оправку оштећених делова; 

• замени дотрајале делове на прикључним 

машинама; 

• примени мере заштите на раду. 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 

остварености 

исхода 

• тестове знања 

• тестове 

практичних 

вештина 

• дневнике вежби 

• дневнике 

практичног рада 

 

2. 

Одржавање и 

чување 

пољопривредне 

технике 

32 

Теорија: 

• Одржавање и чување елемената и склопова 

машина; 

• Одржавање и чување прикључних машина; 

• Одржавање и чување трактора; 

• Одржавање и чување комбајна; 

• Одржавање и чување транспортних средстава; 

• Објекти за смештај и одржавање 

пољопривредне технике. 

• дефинише начин и ритам одржавања 

пољопривредне технике; 

• дефинише превентивно одржавање 

пољопривредне технике; 

• објасни свакодневно одржавање 

пољопривредне технике; 

• објасни периодично одржавање 

пољопривредне технике; 

• објасни поступак конзервације и 

деконзервације пољопривредне технике; 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 

остварености 

исхода 

• тестове знања 

• тестове 

практичних 
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*Корелација са другим  предметима/модулима: Пољопривредне машине, Мотори и трактори, Професионална пракса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• наведе и опише документацију у систему 

одржавања пољопривредне технике; 

• објасни поједине мере чувања; 

• наведе и опише објекте за чување и 

одржавање пољопривредне технике. 

вештина 

• дневнике 

практичног рада  

 

 
 32 

Практична настава: 

• Техничко одржавање; 

• Конзервација и деконзервација пољопривредне 

технике; 

• Евиденција за одржавање пољопривредне 

технике; 

• Опрема за одржавање. 

• обави свакодневно одржавање 

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 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 

остварености 

исхода 

• тестове знања 

• тестове 

практичних 

вештина 

• дневнике 

практичног рада 

Укупан број часова  224    
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Наставни предмет: ОСНОВИ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други  

Образовни профил: Руковалац-механичар  пољопривредне технике 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова:     

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви предмета:  
- Стицање знања о биолошким, агротехничким и другим знањима неопходним за укључивање у технолошке процесе биљне производње; 

- Стицање знања о основним карактеристикама воћарске производње 

- Усвајање потребних знања из области сточарства, 

- Развијање интересовања ученика да путем усвајања основа пољопривредне производње овладају најелисходнијом применом пољопривредне технике. 

Задаци: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. Оспособљавање за спремање и складиштење сточне хране;Оспособљавање за примену 

општехигијенских и превентивних мера у зоотехници 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 
Садржаји 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Начин 

проверавања 

исхода/ циљева 

учења 

1. 

 

 

Опште 

сточарство 

12 

Теорија: 
• Значај зоотехнике; 

• Порекло домаћих животиња; 

• Појам врсте, расе и ниже систематске јединице 

од расе; 

• Опште особине за селекцију; 

• Специјалне особине за селекцију. 

Теорија: 

• 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 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење 

остварености исхода 

• тестове знања 

 

2. 

Исхрана 

домаћих 
20 

Теорија: 
• Значај хранљивих материја; 

Теорија: 

• објасни значај хранљивих материја у исхрани 

 

Вредновање 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 1685 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

животиња и 

зоохигијена 

• Сточна хранива; 

• Хранљиве јединице; 

• Припрема и складиштење сточне хране; 

• Спољашњи фактори; 

• Хигијена и нега животиња; 

• Хигијена објеката за животиње; 

• Хигијена исхране. 

домаћих животиња; 

• израчуна хранљиву вредност сточних 

хранива; 

• објасни спремање и складиштење сточне 

хране; 

• објасни значај спољашњих фактора и њихов 

утицај на здравље животиње; 

• објасни значај хигијене и неге животиња; 

• одржава хигијену у објектима; 

• одржава хигијену исхране животиња. 

остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење 

остварености исхода 

• тестове знања 

Укупан број часова 32    
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Наставни предмет: ОСНОВИ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ 

Подручје рада: Пољоприведа, производња и прерада хране 

Разред: Други  

Образовни профил: Руковалац-механичар пољопривредне технике 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32 32  30 

Недељни фонд часова: 1 1   

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви предмета:  
- Стицање знања о биолошким, агротехничким и другим знањима неопходним за укључивање у технолошке процесе биљне производње; 

- Стицање знања о основним карактеристикама воћарске производње 

- Усвајање потребних знања из области сточарства, 

- Развијање интересовања ученика да путем усвајања основа пољопривредне производње овладају најелисходнијом применом пољопривредне технике. 

: 

• Оспособљавање за производњу садног материјала; 

• Оспособљавање за извођење радова везаних за подизање засада. 

• Оспособљавање за формирање различитих узгојних облика; 

• Оспособљавање за одржавање земљишта у воћњаку; 

• Оспособљавање за наводњавање воћака. 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

Часова 
Садржаји 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

Начин проверавања 

исхода/ циљева 

учења 

1. 

 

Воћни 

расадник и 

подизање 

засада 

 

38 

 

 Теорија: 22 часа 

• Морфологија воћака; 

• Физиологија воћака; 

• Размножавање воћака; 

• Производња вегетативних и генеративних 

подлога; 

• Калемљење воћака; 

• Садња воћака;  

• Агротехничке мере. 

 

 

Вежбе: 16 часова 

• Калемљење воћака; 

• Припрема земљишта за подизање засада; 

• 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. 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 

остварености 

исхода 

• тестове знања 

• тестове 

практичних 

вештина 

• дневнике вежби 
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• Садња воћака; 

• Агротехничке мере 

 

 

• припрема подлоге и калем гранчице за 

калемљење; 

• обави калемљење; 

• припреми земљиште за подизање засада;  

• припреми саднице за садњу; 

• сади воћне саднице; 

• примењује агротехничке мере у младом 

воћњаку. 

 

 

 

2. 

Помотехника и 

агротехника 
56 

Теорија: 10 часова 

• Зимска резидба; 

• Летња резидба; 

• Узгојни облици, формирање и одржавање; 

• Начини одржавања земљишта у воћњаку; 

• Исхрана воћака; 

• Наводњавање воћака. 

 

 

 

 

Вежбе: 16 часова 

• Зимска резидба 

• Узгојни облици, формирање и одржавање 

 

 

 

Настава у блоку: 30 часова 

• Летња резидба; 

• Одржавање земљишта у воћњаку; 

• Ђубрење воћака; 

• Наводњавање воћака;  

• Мере заштите на раду. 

• опише основне помотехничке 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. 

 

• обави зимску резидбу; 

• формира узгојне облике воћа по врстама;  

• обави редовну резидбу на род; 

• обави зелену резидбу. 

 

 

• обави летњу резидбу; 

• одржава земљиште у воћњаку; 

• ђубри воћњак; 

• обави наводњавање; 

• примени мере заштите на раду. 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 

остварености 

исхода 

• тестове знања 

• тестове 

практичних 

вештина 

• дневнике вежби  

• дневнике 

практичног рада 

Укупан број часова 94    

*Корелација са другим предметима/модулима:Пољопривредне машине, Експлоатација пољопривредних машина, Професионална пракса 
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Наставни предмет: ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Руковалац -  механичар пољопривредне технике 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

  90  

Недељни фонд часова:   30  

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви предмета: 

- Оспособљавање за практичну примену теоријских знања; 

- 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 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. 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 
Садржаји 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

Начин проверавања 

исхода/ циљева 

учења 

 

1. 

 

Технологија 

воћарско-

виноградарске 

производње 

 

30 

Практична настава: 

• Технолошке операције у воћарско-виноградарској 

производњи; 

• Гајење воћа и винове лозе; 

• Обрада у воћњацима и виноградима; 

• Стандарди добре произвођачке праксе (ГАП); 

• Средства за рад; 

• Култура радних навика; 

• Заштита здравља и животне средине. 

• 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; 

• одржава средства за рад; 

• примени прописе заштите здравља и 

животне средине. 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 

остварености 

исхода 

• тестове 

практичних 

вештина 

• дневнике 

практичног рада 

2. 
Технологија 

сточарске 
30 

 

Практична настава: 

• изводи технолошке операције у 

сточарској производњи; 

Оцењивање 

Вредновање 
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производње • Технолошке операције у сточарској производњи; 

• Опрема и уређаји у сточарској производњи; 

• Стандарди добре произвођачке праксе (ГАП); 

• Средства за рад; 

• Култура радних навика; 

• Заштита здравља и животне средине. 

• 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. 

 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 

остварености 

исхода 

• тестове 

практичних 

вештина 

• дневнике 

практичног рада 

 

3. 

Жетва 

пшенице 
30 

Практична настава: 

• Руковање и одржавање комбајна; 

• Подешавање комбајна; 

• Прописи заштите на раду и противпожарне заштите; 

• Заштита здравља и животне средине. 

• 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. 

Оцењивање 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 

остварености 

исхода 

• тестове 

практичних 

вештина 

• дневнике 

практичног рада 

Укупан број часова 90    

*Корелација са другим предметима/модулима: Пољопривредне машине, Мотори и трактори, Експлоатација пољопривредних машина; Основи пољопривредне 

производње. 
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В. Изборни предмети: РУКОВАЛАЦ-МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ (Други разред) 

Наставни предмет: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ   

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Руковалац-механичар пољопривредне технике 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

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

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012, 1/2013 – исп., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљ  наставе предмета: општи циљ предмета је да ученици стекну сазнања , развију способности и вештине и стекну сензибилитет за поштовање  људских 

права, толеанцију, равноправност полова , разумевање пријатељства међу народима, етничким , националним и верским групама. 

Задаци: разумевање природе и начина успостављања друштвених, етичких и правних норми; 

Да науче врсте права 

Да се постакну и оспособе за активну партиципацију у животу школе 

Да развију способнист кртичког расуђивања и одговорног одлучивања 

Редни 

бр. 
Назив теме Бр. часова Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

1 
Права и 

одговорности 
16 

• Користи прилоге и радне материјале 

који се налазе у приручнику и 

осмишљени су за сваку радионицу 

• Анализира међународне и домаће 

документе о заштити људских права и 

права детета 

• Анализира садржај појединачним 

члановима Конвенције о правима детета 

људи/детета 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних вештина 

• Објасни значење и смисао људских 

права 

• Разликује врсте људских права (лична, 

политичка, социјалноекономска, 

културна, здравствена права) 

• Анализира и објашњава однос права и 

одговорности 

• Објасни целовитост и узајамну 

повезаност људских права 

• Објасни универзалност и развојност 

људских права 

• Објашњава потребу посебне заштите 

права детета 

• Проналази примере и показатеље 

остваривања и кршења људских права 
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Корелација са другим предметима: Српски језик и књижевност, Историја, Социологија са правима грађана 

 

 

 

 

 

• Процени положај појединца и 

друштвених група, са аспекта људских 

права 

• Објасни механизме и начине за 

заштиту људских права 

• Анализира и тумачи основна 

међународна и домаћа документа 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 

акција 

16 

• Користи прилоге и радне материјале 

који се налазе у приручнику и 

осмишљени су за сваку радионицу 

• Осмишљава план акције према 

понуђеној структури и корацима 

пројектног планирања 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних вештина 

• Идентификује проблеме у својој 

локалној заједници/ школи 

• Анализира изабране проблеме, изучава 

их 

• Предлаже активности и дискутује о 

њима 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 презентацију, 

нацрт акције и резултате акције. 

Укупан број часова            32    
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Наставни предмет: ВЕРСКА НАСТАВА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Руковалац-механичар пољопривредне технике 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

37     

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње школе  ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 6/2003, 23/2004, 9/2005 и 11/2016) 

ЦИЉЕВИ верске наставе, као изборног предмета, у оквиру средњошколског образовања и васпитања јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство 

традиционалних цркава и верских заједница које живе и делају на нашем животном простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот и 

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. Притом упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене, историјски дате цркве или верске заједнице треба да се 

остварује у отвореном и толерантном дијалогу, уз уважавање других религијских искустава и философских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних 

искустава и достигнућа човечанства. 

ЗАДАЦИ верске наставе су 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; 

- буди потреба и 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; 

- развија и негује 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 своје властите личности и ка 

остваривању сусрета са светом, са природом и, пре и после свега, са Богом; 

- изграђује способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског стваралаштва у науци и другим 

областима; 

- изграђује свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и 

природи. 

ЦИЉ наставе православног катихизиса (веронауке) у средњем образовању и васпитању јесте да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући 

две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки (будући) живот (димензију идеалног). То значи да ученици систематски 

упознају православну веру у њеној доктинарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се излагање хришћанског виђења живота и 

постојања света обавља у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којима се настоји показати да хришћанско виђење 

(литургијско, као и подвижничко искуство Православне Цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и верско 

образовање. Све ово спроводи се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и на делатном плану, уз настојање да се доктринарне поставке спроведу 

у свим сегментима живота (однос са Богом, са светом, са другим људима и са собом). 

ЗАДАЦИ у настави православног катихизиса (веронауке) су да код ученика: 

- развије отвореност и однос према Богу као Другој и другачијој Личности у односу на нас, као и отвореност и однос према другом човеку као икони Божјој, 

личности, такође, другачијој у односу на нас, те да се између ове две релације оствари узајамно зависна веза (свест о заједници); 
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- развије способност за постављање питања о целини и најдубљем смислу постојања човека и света, људској слободи, животу у заједници, феномену смрти, 

односу са природом која нас окружује и друго, као и за одговарање на питања у светлу православне хришћанске вере и искуства Цркве; 

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

областима стваралаштва (при чему се остварује комплементарност са другим наукама); 

- помогне у одговорном обликовању заједничког живота са другим, у изналажењу равнотеже између властите личности и заједнице, у остварењу сусрета са светом 

(са људима различитих култура, религија и погледа на свет, са друштвом, са природом) и са Богом; најзад, 

- изгради уверење да је свет и све што је у њему, створен за вечност, да су сви створени да буду причасници вечног живота, те да се из те перспективе код ученика 

развије способност разумевања, преиспитивања и вредновања сопственог односа према другом човеку као непоновљивом бићу и према творевини Божјој и 

изгради спремност на покајање. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

1. 

УВОД  

1. Понављање кључних 

појмова обрађених у првом 

разреду средње школе  2 

• Специфичности наставе Православног 

катихизиса у средњој школи и 

гимназијама; 

• Рекапитулација обрађених садржаја о 

Богу, Цркви као богослужбеној заједници, 

хришћанском животу.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• 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.  

2. 

СТВАРАЊЕ СВЕТА И 

ЧОВЕКА  

2. Стварање света 

3. Стварање човека по 

икони и подобију Божјем 

4. Творевина и човеково 

место у њој 

5. Свет је створен са циљем 

да постане Црква 

6. Представе стварања света 

и човека у православној 

иконографији  

5 

• Библијска сведочанства о стварању света 

и човека; 

• Учење Цркве о стварању света и човека; 

• Последице стварања ни из чега по 

природу и човека; 

• Творевина и човеково место у њој; 

• Свет је створен са циљем да постане 

Црква; 

• Православна иконографија о стварању 

света.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да интерпретира учење 

Цркве о стварању света; 

• моћи да објасни да је човек икона 

Божја зато што је слободан; 

• моћи да објасни да је човек 

подобије Бога зато што је способан 

за заједницу; 

• моћи да објасни да је Бог створио 

свет са циљем да вечно живи у 

заједници са Њим; 

• бити подстакнут да просуђује о 

смислу постојања човека и света; 

• моћи да разликује особености 

створеног и нествореног; 

• моћи да развија одговорност за 

сопствени живот и живот других; 
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• моћи да преиспитује и вреднује 

сопствени однос према Богу, 

другом човеку и према творевини 

Божјој.  

3. 

ПРАРОДИТЕЉСКИ 

ГРЕХ  

7. Библијска повест о 

прародитељски греху 

8. Прародитељски грех као 

промашај циља стварања 

9. Светоотачко тумачење 

прародитељског греха 

10. Јединство човека са 

Богом - једини начин да се 

превазиђе смрт 

11. Човекова злоупотреба 

творевине 

12. Прародитељски грех у 

светлости богослужбених 

текстова  

6 

• Библијска и светоотачка сведочанства о 

прародитељском греху; 

• Последице прародитељског греха; 

• Еколошки проблем као једна од 

последица човекове отуђености од Бога; 

• Превазилажење еколошке кризе је могуће 

повратком човека у заједницу са Богом; 

• Појам прародитељског греха у 

богослужбеним текстовима.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да објасни у чему се састоји 

прародитељски грех; 

• моћи да сагледа последице 

прародитељског греха и начин 

њиховог превазилажења; 

• моћи да објасни каква је улога 

човека у остваривању назначења 

света; 

• моћи да просуди о важности 

учествовања у литургијском 

сабрању за сопствено спасење; 

• бити подстакнут да се 

одговорније односи према природи; 

• моћи да стекне увид у личну 

одговорност за своје поступке; 

• моћи да уочи значај покајања за 

своје спасење.  

4. 

СВЕШТЕНА ИСТОРИЈА 

СПАСЕЊА (ОД АДАМА 

ДО ИЗРАИЉА)  

13. Каин и Авељ 

14. Ноје и барка, као 

праслике Христа и Цркве 

15. Црква и Вавилонска 

кула 

16. Авраамов завет са 

Богом и наговештај Цркве 

Христове 

17. Жртвовање Исака као 

праслика жртве Христове 

18. Јаков постаје Израиљ  

6 

• Тајна Христова у историји спасења; 

• Лични однос са Богом старозаветних 

патријараха и праотаца; 

• Праслике Христа и Цркве у периоду 

старозаветних патријараха и праотаца.  
Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да уочи да се Бог у Старом и 

Новом Завету открива као личност 

и да позива човека у заједницу са 

Њим; 

• моћи да, на примеру Каина и 

Авеља, закључи да је свако убиство 

- братоубиство; 

• моћи да, на примеру Ноја, схвати 

значење појма праслика Христа и 

Цркве као места спасења; 

• моћи да, на примеру Вавилонске 

куле, схвати да ни једна људска 

заједница мимо Бога не води 

остварењу човековог назначења; 

• моћи да разуме да је откривење 

Аврааму почетак остваривања 

Цркве у историји; 
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• бити свестан да је за богопознање 

неопходан личан сусрет са Богом; 

• моћи да разуме да је обећање 

потомства дато Аврааму духовног 

карактера.  

5. 

СВЕШТЕНА ИСТОРИЈА 

СПАСЕЊА (ОД 

МОЈСИЈА ДО ХРИСТА)  

19. Откривење Бога 

Мојсију (ЈХВХ, ὁ ὢν) 

20. Пасха 

21. Месија циљ 

старозаветних ишчекивања 

22. Давид и Соломон 

23. Испуњење 

старозаветних пророштава 

у Исусу Христу 

24. Праслике Свете 

Тројице, Исуса Христа и 

Цркве у Старом Завету 

(систематизација теме)  

6 

• Повезивање појмова: Стари и Нови 

Израиљ; mâna и Причешће, Пасха и 

Васкрсење, Педесетница и Силазак Светог 

Духа на Апостоле, Помазаник или Месија; 

• Месија - циљ старозаветних ишчекивања; 

• Откривење Бога Мојсију; 

• Пасха; 

• Давид и Соломон; 

• Делатност старозаветних пророка; 

• Испуњење старозаветних пророштава у 

Исусу Христу; 

• Праслике Свете Тројице, Исуса Христа и 

Цркве у Старом Завету.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• знати да је старозаветна вера - 

вера у једнога Бога; 

• моћи да објасни нека од 

старозаветних пророштава која су 

се остварила у личности Христовој; 

• моћи да наведе који старозаветни 

догађаји јесу праслика Сина Божјег 

и новозаветне Цркве. 

• моћи да повезује догађаје 

старозаветне и новозаветне 

историје; 

• моћи да уочи разлику између 

уобичајеног значења речи пророк и 

њеног библијског смисла; 

• моћи да, на примеру пророчке 

делатности, увиди значај старања о 

социјално угроженим категоријама 

друштва; 

• моћи да схвати, на примеру 

Израиља, да Црква има 

наднационални карактер; 

• моћи да упореди Десет заповести 

са Христовим заповестима о 

љубави; 

• знати да је месијанска идеја 

присутна током старозаветне 

историје; 

• моћи да промишља о сопственом 

месту у историји спасења;  

6. 

СТАРОЗАВЕТНА 

РИЗНИЦА  

25. Мудросна књижевност - 

3 

• Мудросна књижевност; 

• Псалми Давидови; 

• Пророци Илија и Јелисеј; 

• Старозаветни списи у богослужењу 

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• моћи да се, подстакнут 

примерима, смелије суочи са 

грехом самооправдавања и сваким 

грехом, уопште; 
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Корелација с другим предметима / модулима: Српски језик и књижевност, Историја,  Географија , Екологија, Физика, Филозофија, Социологија,  Ликовна култура, 

Музичка култура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

одабрани одељци 

26. Одабрани одељци из 

Псалама Давидових 

27. Старозаветни списи у 

богослужењу Цркве  

Цркве.  • писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса 2. 

разреда средње школе.  

* Укупан број часова Остали број часова предвиђен је за друге типове часа. 
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В1: Изборни стручни предмет: РУКОВАЛАЦ-МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ (други) 

 

Наставни предмет: ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Руковалац-механичар пољопривредне технике 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви предмета: 

1. Стицање знања о примени хидрауличких и пнеуматских компоненти на пољопривредној техници; 

2. Оспособљавање за читање техничких цртежа и схема хидрауличне инсталације; 

3. Оспособљавање за подешавање и одржавање хидропнеуматских система. 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 
Садржаји 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

Начин проверавања 

исхода/ циљева 

учења 

 

1. 

Хидраулични 

системи 

 

18 

• Подела и примена хидраулике; 

• Компоненте хидрауличких система: 

- пумпе 

- разводници 

- вентили 

- цилиндри 

- филтери 

- хидромотори 

- резервоари 

- хидраулични акумулатори 

• Хидраулички системи. 

• наведе и опише компоненте 

хидрауличних система; 

• дефинише компоненте хидрауличних 

система; 

• разликује компоненте хидрауличних 

система; 

• објасни функционисање хидрауличких 

система; 

• објасни примену хидрауличних система 

на пољопривредној техници; 

• објасни подешавање и одржавање 

хидрауличких система. 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење 

остварености исхода 

• тестове знања 

 

2. 

 

Пнеуматски 

системи 
14 

• Подела и примена пнеуматике; 

• Пнеуматски системи; 

• Пнеуматске компоненте: 

- компресори 

- резервоар 

- пречистач 

• наведе компоненте пнеуматских 

система; 

• дефинише компоненте; 

• разликује компоненте; 

• објасни функционисање пнеуматских 

система; 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење 

остварености исхода 

• тестове знања 
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- регулатор притиска 

- разводници 

- вентили 

- пнеуматски мотори 

- радни цилиндри 

- везивни елементи 

• Хидропнеуматика. 

• наведе примену пнеуматских система на 

пољопривредној техници; 

• објасни значај правилног коришћења 

пнеуматских система; 

• објасни подешавање и одржавање; 

• објасни значај и употребу 

хидропнеуматских система. 

 

Укупан број часова 32    

*Корелација са другим предметима/модулима: Мотори и трактори; Пољопривредне машине.  
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Наставни предмет: ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Руковалац-механичар пољопривредне технике 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви предмета: 

1. Развијање смисла за тачност, прецизност, естетику и уредност у решавању радних задатака; 

2. Оспособљавање за читање техничких цртежа; 

3. Оспособљавање за израду техничких цртежа. 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 
Садржаји 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

Начин 

проверавања 

исхода/ циљева 

учења 

 

1. 

Радионички и 

склопни 

цртежи 

 

32 

• Прибор и материјал за техничко цртање и његово 

правилно коришћење; 

• Врсте цртежа, формата и мерила, превијање цртежа; 

• Врсте линија, техничко писмо, заглавља, позициони 

бројеви; 

• Појам и настанак пројекције; 

• Врсте пројицирања; 

• Изометријско и ортогонално пројицирање; 

• Распоред пројекције и одређивање положаја 

предмета при цртању; 

• Цртање ортогоналних пројекција на основу модела и 

просторног приказа; 

• Цртање просторне слике на основу ортогоналних 

погледа; 

• Израда радионичког цртежа на основу скица и 

вађење детаља из склопног цртежа. 

• користи прибор за техничко цртање; 

• објасни појам и настанак пројекције; 

• наведе врсте пројекција; 

• одреди положај предмета при цртању и 

потребан број пројекција; 

• нацрта просторну слику на основу 

ортогоналних погледа; 

• нацрта ортогоналне пројекције на основу 

модела и просторног приказа; 

• објасни улогу и задатке техничког цртања; 

• дефинише врсте цртежа, формата и 

мерила; 

• нацрта радионички цртеж; 

• чита радионичке и склопне цртеже из 

пољопривредно-машинске праксе. 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 

остварености 

исхода 

• тестове знања 

 

Укупан број часова 32 *Корелација са другим наставним предметима/модулима: Мотори и трактори; Пољопривредне машине. 
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Наставни предмет: ПОВРТАРСТВО У ЗАШТИЋЕНОМ ПРОСТОРУ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Руковалац-механичар пољопривредне технике 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви предмета: 

1. Стицање основних знања о заштићеном простору; 

2. Стицање основних знања о гајењу најважнијих повртарских култура у пластенику. 

Редни 

бр. Модул 
Бр.  

часова 
Садржаји 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

Начин проверавања 

исхода/ циљева учења 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 
Објекти за 

производњу 

поврћа 
20 

• Значај у исхрани и начини гајења поврћа; 

• Основне карактеристике заштићеног 

простора; 

• Техничке специфичности; 

• Избор места за пластеник; 

• Услови успевања и њихово регулисање; 

• Системи производње поврћа у 

пластеницима. 

• објасни значај поврћа у исхрани;  

• наведе основне врсте гајења поврћа у 

заштићеном простору; 

• опише топле леје; 

• опише тунеле као облик заштићеног 

простора; 

• опише пластенике; 

• објасни техничке специфичности 

објекта (конструкција, фолија, столови, 

саксије, контејнери); 

• одреди место за пластеник; 

• објасни специфичности микроклиме у 

објекту (топлота светлост, вода, ваздух); 

• објасни системе производње поврћа у 

пластеницима (гајење у земљишту, на 

супстратима и "без земље"). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење 

остварености исхода 

• тестове знања 
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2.  Поврће из 

пластеника 
12 

• Производња расада; 

• Производња парадајза; 

• Производња паприке; 

• Производња краставаца 

• објасни производњу расада у 

заштићеном простору; 

• објасни производњу парадајза у 

пластенику; 

• објасни производњу паприке у 

пластенику;  

•  објасни производњу краставаца у 

пластенику. 

 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење 

остварености исхода 

• тестове знања 

 Укупан број часова      32    

 

Корелација са другим предметима/модулима: Основи пољопривредне производње 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 1702 
 

Наставни предмет: ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА У РАТАРСТВУ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други  

Образовни профил: Пољопривредни техничар 

Годишњи фонд часова: Теорија Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљевн предмета: 

- Стицање знања о значају и бнолошкмм основама органске пољопривреде;  

- Стицање знања о карактсристикама органске ратарске производње; 

- Стицање знања о примени органских ђубрива у органској ратарској производњи; 

- Стицање знања о врстама агротехничких мера које се примењују органској ратарској производњн; 

- Стицање знања о гајењу биљака у органској ратарској производњи 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

Часова 

Препоручени садржаји по модулима ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Вредновање 

остварености исхода 

1. 

Основи 

органске 

пољопривреде 

5 

- Развој одрживих слстема 

пољопривреде; 

- Основе добре пољопривредне праксе 

(,.ГЛОБАЛ-ГАП“);  

- Основе интегралне производње;  

- Основе и значај органске 

пољопривреде; 

- Основне дефиннције маркетинга као 

процеса. 

- опише разлику између традициолалне,  конвеционалне 

и одрживе пољопривреде; 

- дефинише н објасни принципе добре  пољопривредне 

праксе, интегралне производње; 

- дефннише и наброји основнс циљеве органске 

пољопривреде;  

- дефинише активности које су обухваћеие 

маркетиигом. 

Вредновање 

оствареностл исхода 

вршити кроз: 

•праћење ocтвареносзи 

исхода 

•тестове знања 

•оцењивање задатака 

2. 

Биолошке 

основе 

органске 

пољопривреде 

5 

-Кружење биогених елемената; 

Биолошки циклусн биљака;  

-Плодоред у органској производњи; 

-Обрада земљишта у органској 

производњи; 

-Исхрана биљака у органској 

производњи; 

-Здруживање усева у органској 

производњи; 

-Изводи из Правилника о органској 

- објасни значај кружења биогеннх елемената; 

- наброји факторе неопходне за стварање органске 

матернјеу агроекосистемима; 

 - дефинише плодоред и наброји најзначајније функције 

плодореда у органској производњи;  

- објасни обраду земљипгга у органској производњи; 

- објасни исхрану биљака у органској производњи; 

- објасни значај здруживања усева у органској 

производњи; 

- користии правилник н примењује Закон о органској 

Вредновање 

оствареностл исхода 

вршити кроз: 

•праћење ocтвареносзи 

исхода 

•тестове знања 

•оцењивање задатака 
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производњи. пољопривреди 

3. 

Заједничке 

карактеристике 

ратарске 

производње 

6 

- Основни принципи ратарења 

- Органска производња ратарских 

биљака 

- Управљање органском производњом у 

ратарству 

    - Плодоред и избор предусева 

    - Избор сорте – хибрида 

    - Системи обраде земљишта 

    - Системи ђубрења 

    - Сетва 

    - Мере неге 

    - Жетва – берба усева 

- наброји основне принципе ратарења; 

- дефинише разлику између конвеционалне и органске 

ратарске производње; 

- састави схему плодореда органске ратарске 

производње; 

- изабере сорте и хибриде  у органској ратарској 

производњи; 

- објасни и изабере одговарајуће системе обраде и 

ђубрења у органској ратарској производњи; 

- објасни принципе сетве у органској ратарској 

производњи; 

-објасни мере неге у органској ратарској производњи; 

- утврди моменат бербе- жетве усева 

Вредновање 

оствареностл исхода 

вршити кроз: 

•праћење ocтвареносзи 

исхода 

•тестове знања 

•оцењивање задатака 

4. 

Ратарске 

културе у 

органској 

производњи 

16 

    - Обрада земљишта 

    - Ђубрење земљишта 

    - Семе и сетва 

    - Нега гајених биљака 

    - Убирање и чување гајених биљака 

    - Плодоред 

- дефинише значај обраде земљишта; 

- наведе важност ђубрења земљишта; 

- опише припрему семена за сетву; 

- распознаје семена гајених биљака; 

- разуме значај неге усева у циљу постизања високих и 

стабилних приноса; 

- утврди моменат убирања гајених биљака и распозна 

различите фазе зрелости; 

- наведе специфичности убирања и чувања гајених 

биљака; 

- опише значај плодореда у биљној производњи и 

планирање истог 

Вредновање 

оствареностл исхода 

вршити кроз: 

•праћење ocтвареносзи 

исхода 

•тестове знања 

•оцењивање задатака 

Укупан број часова 32    

  

Корелација са другим предметима Основи пољопривредне производње, Професионална пракса 
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Наставни предмет: ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА У СТОЧАРСТВУ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други  

Образовни профил: Руковалац  механичар пољопривредне тахнике  

Годишњи фонд часова: Теорија Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

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, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви преднета: 

- Стииање знања о значају и бнолошким основама органске пољопривреде;  

- Стицање знања карактеристнкама сточарске производњс; 

~ Спшање знања о врстама и расама у органском сточарству; 

- Стицање знања о производњи сточне хране на органским принципима; 

- Стицање знања о исхрани животиња на прнципима органске проилводње 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Вредновање 

остварености исхода 

1. 

Основи 

органске 

пољопривреде 

5 

- Развој одрживих слстема 

пољопривреде; 

- Основе добре пољопривредне праксе 

(,.ГЛОБАЛ-ГАП“);  

- Основе интегралне производње;  

- Основе и значај органске 

пољаприврсде; 

- Оеновне дефиннције маркетинга као 

процеса. 

- опише разлику између традиционалне,  конвеционалне и 

одрживе пољопривреде; 

-дефинише и објасни принципе добре пољопривредне 

праксе (ГАП)  и интегралне пољопривредне производње;  

-дефинише и наброји основне циљеве органске 

пољопривреде;  

-дефинише активности које су обухваћене маркетингом. 

Вредновање 

оствареностл исхода 

вршити кроз: 

•праћење ocтвареносзи 

исхода 

•тестове знања 

2. 

Основи 

органске 

сточарске 

производње 

5 

-Специфичности органског 

сточарства; 

-Значај гајења у органској 

пољопривреди; 

-Однос према домаћим животињама; 

 -Услови којима располаже наша 

земља за организовање органске 

сточарске производње. 

-наведе недостатке интезивне сточарске производње; 

-објасни значај гајења домаћих животиња на органским 

принципима:  

-усвоји технике управљања у органском сточарству. 

Вредновање 

оствареностл исхода 

вршити кроз: 

•праћење ocтвареносзи 

исхода 

•тестове знања 

3.  
Врсте и расе 

за органску 
6 

-Буша, подолац, домаће шарено 

говече; 

- наведе pace кoje се могу гајити органском производњом: 

- примени технологију одгајивања;  

Вредновање 

оствареностл исхода 
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производњу -Моравка, ресавка, мангулииа домаћа 

месната свиња; 

-Праменка и њени сојеви, цигаја; 

-Домаће расе коза; 

-Домаће расе живине; 

-Општи принципи одгајивања 

животиња 

-Формирање запата 

-Општи принципи смештаја и неге 

домаћих животиња 

- објасни услове смештаја и неге домаћих животиња. вршити кроз: 

•праћење ocтвареносзи 

исхода 

•тестове знања 

4. 

Производња 

сточне хране 

на органским 

принципима 

10 

• Зелена хранива са природних или 

сејаних трављака; 

• Зелена хранива са ораница; 

• Сено: 

• Сенажа; 

• Силажа; 

• Коренасто кртоласта хранива; 

• Зрнаста биљна хранива; 

• Протеинска хранива; 

• Угљено хидратна хранива, 

• Смсше концстрата. 

-бира зелена биљна хранива 

-наброји конзервирана и коренасто кртоласта хранива 

-наведе најзначајнија зрнаста хранива са наших подручја 

као и њихове нус производе; 

-припреми смеше концентрата из органске производње; 

-наброји помоћна средства у преради хранива 

Вредновање 

оствареностл исхода 

вршити кроз: 

•праћење ocтвареносзи 

исхода 

•тестове знања 

5. 

Исхрана 

животиња по 

принципима 

органске 

производње 

6 

• Исхрана говеда; 

• Исхрана оваца; 

• Исхрана коза; 

• Исхрана свиња; 

• Исхрана живине. 

• дефинише основне принципе исхране 

преживара по врстама и категорнјама; 

• објасни исхрану непреживара по врстама и 

категоријама; 

* објасни принципе правилне исхране 

живине. 

Вредновање 

оствареностл исхода 

вршити кроз: 

•праћење ocтвареносзи 

исхода 

•тестове знања 

Укупан број часова 32    

 

Корелација са другим предметима Основи пољопривредне производње, Професионална пракса 
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В 2. Изборни општеобразовни предмети: РУКОВАЛАЦ-МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ (други) 

Наставни предмет: ИЗАБРАНИ СПОРТ 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Други   

Образовни профил: Руковалац-механичар пољопривредне технике 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

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, 1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

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.  

Задаци:  

Стицање теоријских знања,стицање основних и продубљивање истих,техничких и тактичких знања ,социјализација ученика и неговање етичких вредности према 

ученицима у такмичењу као и откривање талентованих ученика и њихово подстицање да се баве спортом. Ученик треба да има објективну представу о 

сопственим могућностима. Принципи вежбања траба да се прилагоде узрасту ученика. Ученици морају да знају штетне последице неправилног вежбања и да 

упознају естетске вредности спорта за који су се определили. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама Вредновање остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

1. 

Предлог 

спортова који се 

понуде 

ученицима као 

избор: 

У првом реду, 

спортови који се 

у одређеном 

обиму обрађују 

кроз наставу 

физичког 

32 

• Програмски садржаји физичког 

васпитања-изабраног спорта чини 

следећа структура: 

• развијање моторичких способности 

ученика; 

• спортско-техничко образовање 

ученика (обучавање и усавршавање 

технике); 

• индивидуална и колективна тактика 

изабраног спорта; 

• теоријско образовање; 

Праћење и вредновање постигнућа ученика  

• 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 

• 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 
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васпитања:  

атлетика  

гимнастика  

ритмичка 

гимнастика  

рукомет  

кошарка  

одбојка  

мали фудбал  

плес 

• правила изабраног спорта; 

• организовање унутар одељенских и 

међуодељенских такмичења.  

ТЕОРИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ  

• упознавање ученика вредностима 

изабраног спорта; 

• упознавање ученика са основним 

принципима 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 спорта.  

Минимални образовни захтеви: 

• Предметни наставници утврђују 

минималне образовне захтеве, у складу 

са усвојеним програмом за сваки 

изабрани спорт. Под тим се 

подразумева: 

• савладаност основне технике и њена 

примена; 

• познавање и примена елементарне 

тактике; 

• познавање и примена правила; 

• ангажованост и учешће ученика на 

такмичењима у изабраном спорту. 

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. 

школских спортских такмичења 

• примењује правила фер плеја 

 

Укупан број часова         32   
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Наставни предмет: ИСТОРИЈА –ОДАБРАНЕ ТЕМЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други  

Образовни профил: Руковалац-механичар пољопривредне технике 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

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, 1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви предмета:   

- 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 (подстицање критичког мишљења, способности изражавања и 

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

Задаци:  

Задаци наставе историје су да ученици стекну и прошире знања о националној и општој историји (политичкој, економској, друштвеној, културној...), да разумеју 

узроке и последице историјских догађаја, појава и процеса, и улогу истакнутих личности у развоју људског друштва; да поседују свест о повезаности појава из 

прошлости са појавама из садашњости; да разумеју да национална историја представља саставни део регионалне, европске и глобалне историје; – развијају 

истраживачки дух и критички однос према прошлости самосталном анализом различитих историјских извора и литературе и проналажењем и систематизовањем 

стечених информација; да буду оспособљени за проналажење, прикупљање и коришћење информација датих у различитим симболичким модалитетима 

(историјске карте, графикони, табеле...) и њихово повезивање са претходним историјским знањем; да буду оспособљени да препознају различита тумачења истих 

историјских догађаја; да ,повезују стечена знања и вештине са садржајима сродних наставних предмета да буду оспособљени за примену стечених знања и 

практичних вештина у свакодневном животу; да унапређују вештине неопходне за индивидуални и тимски рад (комуникативност, образлагање сопствених 

ставова, аргументовани дијалог...) да развијају одговорност, систематичност, прецизност и позитивни став према учењу; да развијају свест о квалитету стеченог 

знања и потреби сталног усавршавања. 

Редн

и бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. 

Село и град 

некад и сад 

 

 

• Насеља у праисторији (примери Винче и Лепенског 

Вира). 

• Живот у античким градовима (примери Вавилона, 

грчких полиса, Александрије, Рима...). 

• Живот у средњовековним градовима и селима 

(примери Цариграда, Венеције, Фиренце, Париза, 

Лондона, Београда...; средњовековни замак - у миру 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

• уочи основна обележја различитих типова 

насеља од праисторије до савременог доба; 

• изведе закључак о значају настанка градова; 

• лоцира на историјској карти најзначајније 

античке, средњовековне и модерне градове у 

свету, Европи и Србији; 

• опише начин живота у граду у различитим 
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и за време опсаде; положај зависног сељака - обавезе 

становништва, порез, присилни рад - изградња 

путева, насипа, утврђења...; становање - грађевински 

материјали, начин градње, разлика у начину 

становања између села и града и између богатих и 

сиромашних; хигијенски услови, опасност од 

епидемија...).  

• Живот у градовима и селима у новом веку и 

савременом добу (примери Париза, Лондона, 

Берлина, Њујорка, Москве, Санкт Петербурга...; 

просторно и урбано планирање; индустријске 

четврти, радничка насеља и предграђа; боемске 

четврти; појава модерне инфраструктуре - водовод, 

канализација, метро, проблем загађења, одношење и 

складиштење отпада; становање - грађевински 

материјали, начин градње, развој грађевинске 

технике, врсте објеката и организација простора; 

разлика у начину становања између села и града и 

између припадника различитих друштвених слојева, 

миграције; осветљење - гас и струја; грејање, 

употреба соларне енергије, кућни апарати; 

оплемињивање стамбеног простора). 

• Живот у српским градовима и селима у XIX и XX 

веку (примери Београда, Новог Сада, Ниша, 

Крагујевца...; основни типови градских насеља - 

град, варош, варошица, "дивља" насеља; оријентални 

и европски утицаји; електрификација, јавни градски 

превоз - фијакери, трамваји, тролејбуси и аутобуси; 

основни типови сеоских насеља, обележја 

земљорадње, виноградарства и сточарства; задруга, 

моба, позајмица; пољопривредна оруђа, млинови, 

ветрењаче; миграције село - град, разлике у 

становању код Срба: дворци, градске куће, конаци, 

сеоске куће; дворови владара - Милоша, Михаила, 

Милана и Александра Обреновића, кнеза Александра 

и краљева Петра и Александра Карађорђевића, 

Николе Петровића, резиденције Јосипа Броза). 

 

 историјским периодима (на примеру 

Цариграда, Венеције, Фиренце, Париза, 

Лондона, Берлина, Њујорка, Москве, Санкт 

Петербурга…);  

• опише начин живот у српским градовима у 

XIX и XX веку (на примеру Београда, Новог 

Сада, Ниша, Крагујевца...); 

• опише начин живот у српским селима у XIX 

и XX веку; 

• уочи сличности и разлике у начину живота у 

српским градовима и селима у XIX и XX веку; 

• разуме значај и последице развоја модерних 

градова; 

• образложи најважније узроке и последице 

миграција село-град; 

• уочи разлике у начину становања између села 

и града кроз историју; 

• уочи разлике у начину становања између 

припадника различитих друштвених слојева 

кроз историју. 

2. Култура  • Култура одевања од антике до данас (материјали, 
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одевања и 

исхране некад 

и сад 

начин обраде и бојење, разлике у одевању код 

припадника различитих друштвених група; појава 

вештачких материјала, стилови у одевању, модне 

куће, појава модне индустрије, свакодневна и 

свечана одећа, џинс као карактеристика одевања 

младих у читавом свету; накит, фризуре, шминка, 

парфеми...). 

• Одевање код Срба кроз историју (материјали и 

тканине - кудеља, конопља, чоја, крзно, кожа, лан, 

свила; разлика у одевању код Срба у Хабзбуршком и 

Османском царству, као и код припадника 

различитих друштвених група; грађанско одело и 

европски узори у облачењу српског грађанског 

сталежа; униформе државних чиновника, лекара, 

цариника, професора Лицеја и гимназија у 

обновљеној Србији; народна ношња, савремени 

начин одевања). 

• Култура исхране од антике до данас (сакупљање и 

припремање намирница, лов и риболов, начини 

чувања хране, пиће, реконструкција могућег 

јеловника - двор, град, село; посни и мрсни циклуси; 

национална кухиња код Срба, утицаји других 

кухиња; конзумирање кафе и дувана, употреба 

источњачких зачина, понашање за столом, прибор за 

јело; кухињски апарати; ресторани "брзе хране"). 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

. 

• уочи основна обележја културе одевања од 

антике до савременог доба; 

• идентификује основна обележја културе 

одевања код Срба кроз историју; 

• наведе и упореди разлике у начину одевања 

између села и града кроз историју; 

• наведе и упореди разлике у начину одевања 

између припадника различитих друштвених 

група кроз историју; 

• препозна и разуме утицаје различитих 

култура на начин одевања код Срба кроз 

историју; 

• препозна и разуме утицаје различитих 

култура на начин исхране код Срба кроз 

историју; 

• наведе и упореди карактеристике исхране у 

различитим историјским периодима. 

3. 

Војска, оружје 

и рат некад и 

сад 

 

 

• Војска, оружје и рат кроз историју (војничка опрема 

- одећа, оклопи, штитови, оружје; родови војске, 

опсадне справе, увежбавање ратничких вештина, 

витешки турнири, мегдани, појава ватреног оружја - 

од примитивних пушака аркебуза и мускета до 

разорне артиљерије; увођење стајаће војске, развој 

модерне војне стратегије и тактике - појава 

генералштаба, униформе и војна одликовања; војно 

образовање, живот војника у рату и миру; жене у 

војсци; међународне конвенције о правилима 

ратовања, највеће војковође). 

• Војска код Срба кроз историју (српска војска у 

средњем веку - опрема, начин ратовања; Срби у 

аустријској и османској војсци; војска устаничке 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• уочи основна обележја ратова и војне 

организације и технике од антике до 

савременог доба; 

• разуме утицај научно-технолошких 

достигнућа на промене у начину ратовања кроз 

историју; 

• уочи карактеристике развоја оружја и војне 

организације; 

• уочи основна обележја војне организације 

код Срба кроз историју; 

• наведе и упореди карактеристике ратовања у 

различитим периодима; 

• разуме улогу појединца у рату (војсковођа, 

официра, регрута, цивила); 
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Србије; војна организација у XIX и XX веку у 

српској и југословенској држави; војно образовање - 

оснивање војне академије; српске и југословенске 

војне униформе и одликовања). 

• аргументовано дискутује о рату и његовим 

последицама на живот људи. 

4. 

Новац и банке 

кроз историју 

 

 

• Нумизматика (као наука о постанку, развоју и 

употреби кованог новца). 

• Новац и банке у садашњости (новац као мера 

вредности, платежно средство и једно од обележја 

самосталности државе; банка као предузеће које 

тргује новцем; појмови - штедња, трезор, кредит, 

камата, деоница, инфлација, дефлација; 

фалсификовања новца, новац у савременом 

потрошачком друштву…). 

• Новац и банке у прошлости (историјат новца и 

банака - од старог века до данас; материјали од којих 

је израђиван новац, историјски феномен "кварења" 

новца; ликови и различити симболи на кованом и 

папирном новцу...). 

• Новац у Србији некад и сад (историјат новца од 

средњег века до данас; динар као званична валута 

модерне Србије; мотиви на новчаницама; настанак и 

развој Народне банке као прве финансијске 

институције у Србији). 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• уочи основне карактеристике и функције 

новца од антике до савременог доба; 

• изведе закључак о улози и значају банака 

кроз историју; 

• уочи основна обележја историјата српског 

новца и банака кроз историју; 

• примени стечено знање о новцу и банкама у 

свакодневном животу. 

5. 

Верски живот 

и обичаји кроз 

историју 

 

• Веровања у старом Египту и Месопотамији 

(загробни живот, балсамовање, хороскопи, 

астрологија, обреди и ритуални предмети...). 

• Веровања старих Грка и Римљана (пророчишта, 

загробни живот, свештеници и свештенице, 

приношење жртве боговима...). 

• Религије Далеког истока. 

• Верски живот и обичаји у средњем веку (главне 

одлике хришћанства, ислама и јудаизма; обележја 

различитих верских конфесија - сличности и разлике 

у веровањима и обичајима; обележавање верских 

празника, страхови средњовековног човека). 

• Верски живот и обичаји у новом веку и савременом 

добу (верски идентитет, сличности и разлике између 

католика, протестаната, православаца, муслимана, 

Јевреја; атеизам). 

 

 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

. 

 

 

• уочи основна обележја веровања од 

праисторије до савременог доба; 

• наведе и упореди карактеристике обичаја и 

веровања у различитим периодима; 

• идентификује сличности и разлике у 

обичајима различитих верских заједница; 

• уочи утицај веровања и обичаја на културно 

стваралаштво; 

• разуме утицај и повезаност верских 

институција и верског живота кроз историју; 

• разуме утицај и повезаност верских 

институција и верског живота код Срба кроз 

историју; 

• препозна и разуме основне одлике верског 

живота и обичаја код Срба кроз историју. 
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6. 

Образовање и 

васпитање 

кроз историју 

 

• Образовање и васпитање у старом веку (Египат, 

Месопотамија, стара Грчка и Рим). 

• Образовање и васпитање у средњем веку 

(манастири као центри писмености и образовања; 

оснивање школа и универзитета, утицај цркве на 

образовање и васпитање...). 

• Образовање и васпитање у новом веку и 

савременом добу (појава штампарства и ширење 

писмености, улога цркве и државе - појава световног 

и обавезног образовања, школских уџбеника; 

положај ученика - награђивање и кажњавање, 

одевање ученика...). 

• Образовање и васпитање код Срба (манастири као 

центри писмености и образовања; значај Хиландара, 

просветитељски рад у устаничкој Србији, оснивање 

световних школа, оснивање Лицеја, Велике школе и 

Београдског универзитета; један дан у школи, 

школска слава, одевање ученика, школовање женске 

деце; стипендирање ученика). 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• уочи основна обележја образовања и 

васпитања од антике до савременог доба; 

• опише развој система образовања и 

васпитања кроз историју; 

• опише развој система образовања и 

васпитања код Срба кроз историју; 

• упореди карактеристике образовања и 

васпитања у различитим периодима; 

• изведе закључак о значају образовања и 

васпитања у животу људи; 

• препозна међусобну условљеност степена 

привредног развитка и квалитета образовања. 

7. 

Комуникације, 

путовања и 

туризам некад 

и сад 

 

• Комуникације, путовања и туризам кроз историју 

(утицај трговине и војних похода на развој 

комуникација; ходочашћа - света места, мисионари; 

значајни сајмови, развој поштанског, телеграфског, 

телефонског, железничког, аутомобилског и 

авионског саобраћаја; ауто и авио клубови, новине и 

новинарство, Интернет, откривање нових 

дестинација, гостионице и хотели, бање). 

 

 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• опише развој комуникација од праисторије до 

савременог доба; 

• наведе и упореди карактеристике 

комуникације у различитим периодима; 

• изведе закључак о значају комуникације у 

животу људи кроз историју; 

• разуме последице развоја модерних 

комуникација; 

• изведе закључак о утицају развоја 

комуникација на интеграцију сваке нације и 

друштва; 

• користи информације са историјске карте и 

повеже их са стеченим знањем о 

комуникацијама; 

• уочи утицај комуникација на приближавање 

држава, народа и њихових култура. 
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8. 

Друштвени и 

породични 

живот кроз 

историју  

 

• Друштвени живот од антике до данас (игре, гозбе, 

плес уз музику, музички инструменти, позориште, 

маскирање, трубадури, властеоске гозбе: жонглери, 

путујући свирачи и забављачи; балови, позориште у 

доба Шекспира и Молијера, настанак опере, 

књижевне дружине и читалишта, концерти, 

биоскопи, игре на срећу, савремена популарна 

музика). 

• Друштвени живот код Срба кроз историју (основни 

празници и њихов значај; утицај политичких прилика 

на празнике и празновања, радни и нерадни дани; 

различити облици друштвених активности на селу и 

у граду...). 

• Породични односи од антике до данас (положај 

мушкарца, жене и детета, свадбени обичаји, однос 

према старијима, породични празници, 

традиционални и модерни погледи на породицу; 

промене у односима међу половима...). 

• Породични односи код Срба кроз историју (положај 

мушкарца, жене и детета; свадбени обичаји, однос 

према старијима, породични празници - крсна 

слава...) 

 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• идентификује основна обележја друштвеног 

живота од антике до данас; 

• идентификује основна обележја породичног 

живота од антике до данас; 

• наведе основна обележја друштвеног живота 

код Срба кроз историју; 

• наведе основна обележја породичног живота 

код Срба кроз историју; 

• упореди карактеристике друштвеног и 

породичног живота у различитим периодима; 

• уочи сличности и разлике у начину 

обележавања празника кроз историју; 

• истакне одлике друштвеног и породичног 

живота данас у односу на раније епохе. 

9. 

Фотографија, 

филм, радио и 

телевизија 

кроз историју  

 

• Значај фотографије, филма, радија и телевизије (као 

техничких достигнућа, начина уметничког 

изражавања, средстава масовне комуникације, 

сазнавања и образовања, и као историјских извора). 

• Фотографија, филм, радио и телевизија кроз 

историју (развој - оптичка сочива, дагеротипија, 

мокра плоча, фото-апарат, филмска трака, покретне 

слике, биоскоп, радио таласи; прва филмска 

пројекција, филм као извор информација о 

догађајима; филм као масовна забава и индустрија; 

почетак ере звучног филма, појава анимираних 

филмова; појава колор филмова; филмски фестивали 

и награде; оснивање радио-станица, појава 

телевизије; превласт телевизије над другим медијима 

у другој половини XX века; примери злоупотребе 

фотографије, филма, радија и телевизије у XX веку). 

• Фотографија, филм, радио и телевизија у Србији 

 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• уочи основна обележја развоја фотографије, 

филма, радија и телевизије кроз историју; 

• изведе закључак о значају фотографије, 

филма, радија и телевизије у животу појединца 

и читавог друштва; 

• изведе закључак о значају фотографије, 

филма, радија и телевизије као историјских 

извора; 

• опише развој фотографије, филма, радија и 

телевизије у Србији; 

• разуме последице развоја фотографије, 

филма, радија и телевизије. 
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некад и сад (делатност дворског фотографа Анастаса 

Јовановића, породични фото-албуми, прва филмска 

пројекција у Србији 1896, први српски филмови и 

биоскопи; почетак рада прве радио-станице - Радио 

Београда 1929, јавна демонстрација телевизије на 

сајму у Београду 1939, тајно праћење програма Радио 

Лондона за време окупације, оснивање Телевизије 

Београд 1958, кућни радио и ТВ апарати као 

показатељи животног стандарда). 

10. 

Брига о телу и 

здрављу кроз 

историју  

 

• Брига о телу и здрављу од антике до данас (болести 

људи, хигијенски услови, епидемије, развој 

медицине, медицински инструменти, лекови и 

лековито биље, здравствене установе - манастирске 

болнице, санаторијуми, стационари, домови здравља, 

апотеке; начини здравствене заштите и превентиве, 

хуманитарне организације). 

• Брига о телу и здрављу код Срба (утицај животних 

услова и хигијенских прилика на појаву болести; 

најчешће болести и епидемије, народна медицина и 

надрилекарство, манастирске болнице; прве болнице 

и лекари, отварање болница у Србији у време кнеза 

Милоша, оснивање Медицинског факултета у 

Београду...). 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• уочи основна обележја развоја здравствене 

културе од антике до данас; 

• уочи основна обележја развоја здравствене 

културе код Срба кроз историју; 

• наведе и упореди различите методе лечења 

кроз историју; 

• разуме повезаност степена економског и 

културног развитка и здравствене културе; 

• разуме значај хуманитарних организација и 

њиховог деловања. 

11. 

Грбови и 

заставе некад 

и сад  

 

• Улога и значај грбова и застава (као симбола 

државе, нације, владара, војске, града, установе, 

предузећа, политичке организације, спортског 

друштва...; појава грбова у XII веку - породични 

грбови на штитовима као начин распознавања 

витезова на турнирима и у ратним походима; грбови 

на заставама, новцу, печатима, поштанским маркама, 

споменицима, шлемовима...; најчешћи хералдички 

симболи; појава првих застава - вексилум - застава 

римских царева, лабарум - застава Константина 

Великог; основни елементи застава). 

• Грбови и заставе у прошлости српског народа 

(порекло савременог српског грба и заставе, значење 

четири оцила, најчешћи хералдички симболи на 

грбовима српских нововековних и средњовековних 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• уочи основна обележја развоја грбова и 

застава кроз историју; 

• уочи основна обележја развоја грбова и 

застава код Срба кроз историју; 

• изведе закључак о значају грбова и застава 

кроз историју; 

• наведе најчешће хералдичке симболе; 

• опише изглед и порекло савременог српског 

грба и заставе. 
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Корелација са другим предметима: Српски језик и књижевност, Географија, Грађанско васпитање, Верска настава, Ликовна култура, Музичка култура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

држава и династија и властелинских породица - 

двоглави бели орао Немањића, Лазаревића, 

Карађорђевића, Обреновића и Петровића-Његоша, 

лав Бранковића и Петровића-Његоша, вук Балшића, 

љиљани Котроманића...). 

12. 

Спорт некад и 

сад 

 

 

Улога и значај спорта од антике до данас (спорт као 

део бриге о здрављу и као забава; спорт и 

Олимпијске игре од 776. године п. н. е. До Пјера де 

Кубертена; аматерски и професионални спорт); 

Врхунски спорт као инструмент у рукама владајуће 

буржоарске класе; Спорт код Срба кроз историју 

(народне игре, прва спортска друштва, соколски 

покрет, Оснивање олимпијског комитета 1910, 

међународна такмичења и успеси, спортски клубови, 

савремении спорт). 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• уочи основна обележја спорта од антике до 

савременог доба; 

• разуме улогу и значај спорта у људском 

друштву; 

• именује и опише спортске дисциплине 

заступљене на античким Олимпијским играма; 

• наведе и упореди карактеристике спортских 

надметања у различитим периодима; 

• опише развој спортског живота код Срба. 

Укупан број часова          30   
Оквирни број часова по темама: 

• Свакој од четири теме које буду изабране треба посветити четвртину часова предвиђених наставним планом. 
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Наставни предмет: БИОЛОГИЈА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други  

Образовни профил: Руковалац-механичар пољопривредне технике 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

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, 1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви предмета:  

1. Упознавање са особинама живих бића и нивоима организације биолошких система, грађом и функцијом ћелије, ћелијским деобама; 

2. Упознавање са функцијама људског организма; 

3. Упознавање са основним фазама развића човека; 

4. Разумевање проблема везаних за период одрастања, упознавање са облицима ризичног понашања и схватање улоге и значаја породице 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

Часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. Биологија ћелије 4 

• Цитологија као научна дисциплина 

биологије која проучава организацију 

ћелије 

• Основне карактеристике живих бића 

• Нивои организације биолошких 

система 

• Грађа ћелије и ћелијских органела 

• Биљна и животињска ћелија 

• Ћелијски циклус и ћелијске деобе 

Евидентирање и 

оцењивање 

ученика (путем 

усмене и писане 

провере знања, 

тестирања, 

практичних 

радова - 

вежбања, израде 

презентација и 

пројеката) 

• дефинише предмет проучавања цитологије 

• наведе главне особине живих бића и нивое 

организације биолошких система 

• објасни хемијску структуру ћелије и функцију 

ћелијских органела 

• објасни разлике између биљне и животињске ћелије 

• објасни ток и значај кључних метаболичких процеса: 

фотосинтезе и ћелијског дисања 

• објасни фазе ћелијског циклуса, ток и значај митозе и 

мејозе 

2. 

 

Основи 

физиологије 

човека 

18 

• Нервни систем 

• Чула 

• Мишићно - скелетни систем 

• Ендокрине жлезде 

• Систем органа за варење 

• Систем органа за дисање 

• Систем за циркулацију телесних 

течности 

Евидентирање и 

оцењивање 

ученика (путем 

усмене и писане 

провере знања, 

тестирања, 

практичних 

радова - 

• објасни настанак и пренос нервног импулса 

• илуструје прост рефлексни лук 

• објасни улогу нервног система 

• објасни мишићну контракцију 

• објасни улогу чулних органа 

• дефинише позицију и улогу жлезда са унутрашњим 

лучењем 

• објасни састав и улогу крви и лимфе 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 1717 
 

 

Корелација са другим предметима : Физика, Хемија, Географија,  Исхрана људи , Здравствена безбедност хране 

 

• Систем органа за излучивање и 

размножавање 

вежбања, израде 

презентација и 

пројеката) 

• објасни грађу и улогу срца и крвних судова и 

неурохуморалну регулацију срчаног рада 

• објасни размену гасова у плућима и ткивима и нервну 

регулацију дисања 

• објасни варење, ресорпцију хране и неурохуморалну 

регулацију варења 

• објасни улогу екскреторних органа човека 

• објасни улогу органа за размножавање 

3. 

 

Биологија развића 

човека 
7 

• Стварање и сазревање полних ћелија 

• Оплођење 

• Интраутерино развиће 

• Рађање и детињство 

• Полно сазревање 

 

 

 

 

 

 

 

Евидентирање и 

оцењивање 

ученика (путем 

усмене и писане 

провере знања, 

тестирања, 

практичних 

радова - 

вежбања, израде 

презентација и 

пројеката) 

• објасни процесе сперматогенезе и оогенезе 

• опише процес оплођења 

• наведе фазе интраутериног развића 

• објасни настанак ткива и зачетака органа 

• опише промене које се догађају у организму човека од 

рођења до пубертета 

• објасни полно сазревање човека 

4. 

Полно и 

репродуктивно 

здравље 

5 

• Појам и дефиниција здравља 

• Проблеми везани за период 

адолесценције 

• Планирање породице 

• Заштита од полних болести 

• Болести зависности 

Евидентирање и 

оцењивање 

ученика (путем 

усмене и писане 

провере знања, 

тестирања, 

практичних 

радова - 

вежбања, израде 

презентација и 

пројеката) 

• препозна проблеме везане за период одрастања 

• објасни значај породице 

• опише биолошку функцију породице 

• дефинише појам "планирање породице" 

• наведе облике ризичног понашања и облике заштите од 

нежељене трудноће 

• објасни штетност абортуса по здравље жене 

• наведе најчешће полно преносиве болести и болести 

зависности 

Укупан број часова 30    
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Наставни предмет: ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Други   

Образовни профил: Руковалац-механичар пољопривредне технике 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

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, 1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви предмета 

- Развијање стваралачког и критичког мишљења, визуелног опажања, индивидуалности и самопоуздања у самосталном ликовном изражавању, радозналости и 

маштовитости; 

- Оспособљавање за изражавање 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; 

- Упознавање са значајем и улогом уметности у друштву, свакодневном животу и раду; 

- Формирање позитивног става према очувању културног идентитета, националне и светске културне баштине и навике праћења културно-уметничких садржаја 

путем штампе и електронских медија, посећивања музеја, галерија, библиотека, концерата, биоскопа, позоришта и других институција културе. 

1. Приликом израде годишњег плана, од 15 понуђених тема треба одабрати најмање 4. Минимално време за реализацију једне теме је пет часова. Наставник 

формира програм бирајући теме према: 

• циљевима предмета; 

• расположивом фонду часова; 

• години учења; 

• специфичностима профила; 

• могућностима школе; 

• специфичностима локалне заједнице; 

• предзнањима и сазнајним могућностима ученика.  

2. Теоријски садржаји и практични ликовни рад су интегрисани. 

3. Теме треба обрадити комбиновањем савремених наставних метода, уз разноврсне визуелне примере. 

4. Посебни садржаји су препоручени садржаји намењени појединим профилима и/или заинтересованим ученицима. 

5. Препоручени садржаји су садржаји који нису кључни за достизање исхода и могу да се обраде информативно: кроз један редовни час, кроз домаћи задатак, 

тематску наставу или индивидуалне, одељенске и школске пројекте. 

6. У зависности од теме, пожељно је припремати наставу у сарадњи са наставницима општеобразовних, стручних и изборних предмета, педагогом, локалним 

уметницима и стручњацима и/или институцијама културе. 
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7. Користити стручну литературу и интернет у припремању наставе. Ради лакшег прикупљања наставног материјала, програм садржи препоручене адресе или 

линкове на интернет-странице. Међутим, треба имати у виду да се ове адресе често мењају и да је наставник упућен на континуирано ажурирање наставног 

материјала. 

8. У зависности од теме, настава се реализује у кабинету за ликовну културу (атељеу), кабинету за информатику, радионици, простору школе, библиотеци, музеју, 

галерији, атељеу уметника, локалном окружењу. 

9. Како се не би прекинула мотивација и континуитет у раду, допустити ученицима да заврше радове код куће. 

10. Подстицати ученике да одступају од рутинских поступака и стереотипије, а елементе искуства реструктурирају и стављају у нове односе, испробавају 

различита оригинална решења у самосталном ликовном изражавању и процењују свој рад и радове других. 

11. Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

• праћење остварености исхода; 

• активност на часу. 

12. Пожељно је на крају полугодишта и/или године организовати изложбу у локалној заједници и позвати родитеље на отварање. 

13. Препоручује се наставницима вођење електронског портфолија који садржи: основне податке о наставнику, опис успешно реализоване теме, препоручено 

време за реализацију, коришћене материјале и технике, примере радова ученика, евентуално наставни материјал (визуелне примере) и препоручену литературу 

или адресе интернет-страница. Електронски портфолио треба да буде доступан на сајту или профилу школе. Циљ објављивања портфолија је промоција рада 

наставника и размена наставних материјала, идеја и линкова. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. 
Дигитална 

фотографија 
 

• Примена дигиталне фотографије у 

настави, свакодневном животу и будућој 

професији, дигитална фотографија као 

савремени уметнички медиј; 

• Принципи компоновања у фотографији, 

кадрирање, осветљење; 

• Етичке норме у избору мотива, обради 

фотографије и објављивању фотографија; 

• Фотографисање дигиталним 

фотоапаратом или мобилним телефоном: 

екстеријер, ентеријер, детаљ, мртва 

природа, аутопортрет; 

• Пренос фотографије на рачунар, обрада 

фотографије основним алаткама: 

опсецање, подешавање светлине, 

контраста и боје; 

• Сортирање, обележавање и чување 

фотографија на рачунару; 

• Могуће преобликовање неуспелих 

фотографија у апстрактне слике, 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

-праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• фотографише целину и детаљ под различитим 

условима осветљења; 

• учита дигиталну фотографију на рачунар; 

• обради фотографију у одабраном рачунарском 

програму. 
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позадине, колаже; 

• Самопроцена радова.  

Посебни садржаји: 

• Цртање светлом; 

• Израда електронског портфолија; 

• Рекламна фотографија; 

• Модна фотографија.  

2. 

 

Примитивна 

племенска 

уметност 

 

• Примитивна племенска уметност од 

праисторије до савременог доба; 

• Услови за настанак уметности, функције 

уметности у праисторијско доба, 

материјали; 

• Разлози за дуготрајни опстанак 

примитивне племенске уметности, 

популарност савремене племенске 

уметности, последице комерцијализације; 

• Уметност афричких племена, инуитска 

уметност, уметност индијанских племена, 

абориџанска, полинезијска... плес, 

музика, одећа, украшавање, орнаментика, 

занати; 

• Примитивна уметност као инспирација 

савременим уметницима; 

• Израда цртежа, слика, скулптура, 

употребних и украсних предмета, тотема, 

маски, скица за шминку, одећу, накит, 

фризуре.  

Посебни садржаји: 

• Креирање звука облицима из природе, 

уобличавање композиције на рачунару, 

учитавање звука у презентацију; 

• Ритуални плес: обједињавање слике, 

музике и плеса; 

• Терапија путем уметности: уметнички 

занати; 

• Истраживање: народна уметност 

Србије; 

• Израда сувенира; 

• Презентација: поређење култура 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• наведе улогу примитивне племенске уметности у 

праисторијско и савремено доба; 

• одабере медиј, мотив и материјал за рад и 

образложи избор; 

• уради ликовни рад са одликама примитивне 

племенске уметности. 
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(шминке, ношње, фризура, обуће, 

керамике, веза...).  

 

3. 

Цивилизације 

прошлости 
 

• Цивилизација - појам; 

• Општи приказ: географски положај, 

градови, трајање и разлог нестанка, 

веровања, положај владара, улога 

уметника и уметности; 

• Оријентациони избор споменика 

прошлости: Персеполис, Тутанкамонова 

гробница Mohenjo-daro, Sanchi (Indija), 

Qin dinastija - ratnici od terakote, Machu 

Picchu, Mesa Verde, Chichen Itza,Tikal, El 

Tajin, толтечки ратници у Тули, Ангкор, 

Петра, Нара; 

• Уметничка идеја у прошлим 

цивилизацијама, утицај веровања и 

друштвене организације на уметност; 

• Израда цртежа и скица за палате, 

храмове, стубове, орнаменте, споменике, 

рељефе, фасаде, фонтане, престоле, 

намештај, употребне и ритуалне 

предмете, дворске одежде, владарске 

симболе, вајање владарског портрета.  

Посебни садржаји: 

• Осмишљавање туристичке туре, израда 

рекламне презентације или брошуре; 

• Заштићена светска културна баштина.  

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• објасни значај очувања споменика културе; 

• уради ликовни рад са карактеристикама одабране 

цивилизације; 

• дискутује о различитим решењима задатка. 

4 
Ктитори, мецене и 

колекционари 
 

• Појмови: ктитор, мецена, колекционар; 

• Велики инвеститори у уметност кроз 

историју: црква, владари, племство, 

буржоазија, држава, приватни фондови... 

улога и значај; 

• Инвестирање у различите облике 

уметности кроз историју: сакрални 

објекти, палате, споменици, ликовна 

уметност, позориште, балет, музика, 

мода, филм... музејске колекције, 

приватне збирке, мотиви за улагање у 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• објасни улогу и значај ктитора, мецена и 

колекционара у историји уметности; 

• формира електронску или штампану збирку 

уметничких дела; 

• образложи избор уметничких дела. 
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уметност; 

• Приказ десет значајних уметничких 

дела по избору наставника, уз 

образложење избора; 

• Одељенски обилазак електронских: 

музеја, галерија, културно-историјских 

споменика, фестивала; 

• Улога колекционара или инвеститора: 

прикупљање и формирање електронске 

или штампане збирке уметничких дела по 

избору ученика.  

Посебни садржаји: 

• Истраживање: значајне културно-

уметничке манифестације у Србији; 

• Истраживање: институције културе у 

Србији; 

• Терапија путем уметности: укључивање 

старије популације у уметничке 

активности.  

5. 

Уметност 

рециклирања 

 

 

• Уклањање отпада у великим градовима, 

време распадања појединих материјала, 

значај рециклирања, улога и значај 

уметности у очувању животне средине и 

смањењу сиромаштва; 

• Израда скица; 

• Преобликовање предмета и материјала 

за рециклажу: израда таписерије од 

пластичних трака, израда асамблажа, 

скулптура и инсталација, израда накита, 

торби, шешира, кутија за оловке и накит, 

посуда, лустера, стоних лампи, мозаика; 

• Оријентациони избор уметника: Daniel 

Clemmett, Nick Gentry, Robert Bradford, 

James Corbett, Subodh Gupta, Emma 

Whiteside, Michel de Broin, Hong Kyoung, 

Aurora Robson, Lucy Norman, Nek 

Chand… 

 Посебни садржаји: 

• Израда колекције одеће од материјала за 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• објасни значај рециклирања; 

• наведе улогу уметности у очувању животне 

средине; 

• уради ликовни рад од материјала за рециклажу; 

• образложи избор мотива и материјала. 
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рециклажу; 

• Грађење зидова, пултова, клупа, ограда 

и мањих објеката од пластичних флаша, 

конзерви, стиропора, гума, затварача; 

• Терапија путем уметности: материјали 

за рециклажу који су погодни за рад са 

децом и старијим особама; 

• Креирање звука предметима за 

рециклажу; 

• Видео-рад: акција чишћења околине.  

6. Уметност и наука  

• Повезаност науке и уметности; 

• Математика у уметности: симетрија, 

перспектива, модуларност, златни пресек, 

орнаментика, теселација, оригами; 

• Географија у уметности: пејзажи; 

апстрактне слике инспирисане 

сателитским снимцима и географским 

картама; 

• Биологија у уметности: уметност под 

микроскопом, илустрације, анатомски 

цртежи; 

• Хемија у уметности: производња 

пигмената и материјала, фотографије; 

• Физика у уметности: оптика, акустика, 

фотографије; 

• Историја и уметност: историјски 

догађаји у уметничким делима, 

уметничка дела као историјски извори; 

• Разговор о повезаности уметности и 

других наставних предмета и делатности; 

• Израда цртежа, скулптура, слика, 

графика, постера, инсталација, 

фотографија, видео-радова, орнамената, 

оригамија, колажа... наука, наставни 

предмет, област, лекција, дефиниција, 

формула, појам као инспирација.  

Посебни садржаји: 

• Терапија путем уметности: лечење 

бојом, звуком и покретом; 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• наведе примере повезаности уметности и науке, 

наставних предмета и различитих делатности. 
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• Тематски дан.  

7. 
Уметност XXI 

века 
 

• Традиционални и савремени медији у 

XXI веку; 

• Одговарајући примери уметничких 

медија, праваца и техника: 3D анимација, 

сликање песком, динамичко сликарство, 

дигитална уметност, ласерска уметност, 

генетичка уметност, нано уметност, 

интерактивна уметност, виртуелна 

уметност, акционо сликање на сцени, 

визуелни ефекти за филм; 

• Прибор: glow graffiti sprej, LED 

светлосни канапи, интерактивне табле, 

I/О четка, Филипсов прибор за дигитално 

сликање светлом; 

• Cyberfest (Киберфест, Русија), STRP 

фестивал; VIDFEST (Ванкувер); 

• Цртање, сликање, графика и вајање у 

рачунарском програму; видео-записи, 

одељенски спотови, монтажа и анимација 

у рачунарском програму; колективно 

акционо сликање на сцени; обједињавање 

ликовне уметности, филма, музике и 

плеса; израда светлосне скулптуре, слике 

или инсталације; израда звучне 

скулптуре, кинетичке скулптуре...  

Посебни садржаји: 

• Специјални (механички)ефекти у 

позоришту и визуелни ефекти за филм; 

• Звучни ефекти; 

• Електронска музика; 

• Терапија путем уметности: материјали и 

технике; 

• Експериментална архитектура, паметне 

зграде; 

• Црно позориште; плес сенки; 

• Ликовно обликовање веб странице.  

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• објасни утицај технологије на уметност XXI века; 

• наведе пример утицаја технологије на уметност 

XXI века; 

• изрази идеје, емоције, поруке и ставове 

савременим медијима. 
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8. 
Амбијент и 

простор 
 

• Утицај амбијента на расположење, 

понашање и радни учинак; 

• Одговарајући примери дизајна 

школског простора, инсталација у 

ентеријеру и преобликовања елемената 

ентеријера; 

• Израда скица; 

• Преобликовање елемената ентеријера: 

осликавање и преобликовање похабаних 

столица, клупа, столова, ормана, зидова, 

прозорских оквира, стаклених површина, 

стубова; лепљење и уметање различитих 

материјала; израда витража, лустера, 

лампи, асамблажа, мозаика; 

• Обликовање простора у делу учионице 

или простору школе.  

Посебни садржаји: 

• Терапија путем уметности: психологија 

боје; 

• Биодекорација стубова и зидова или 

зелених површина; 

• Дизајн светла, обликовање простора 

светлом; 

• Декорација зидова: рад са шаблонима и 

пројектором, називи боја, механичко 

мешање боја, нијансе, психологија боје; 

• Ленд арт; 

• Амбијентална музика.  

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• опише утицај амбијента на расположење, 

понашање и радни учинак; 

• преобликује елементе ентеријера; 

• уреди део школског простора. 

9. Стрип  

• Појмови: стрип, манга, чиби, графички 

роман; 

• Развојни пут стрипа, различите 

функције стрипа кроз историју; 

• Школе стрипа: америчка и јапанска, 

француско-белгијска, енглеска, 

италијанска - карактеристике, типични 

представници, међусобни утицаји, 

популарност школа и аутора код нас и у 

свету; 

• Фестивали стрипа, музеји, друштва; 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• препозна уметнички цртеж у стрипу; 

• опише традиционални поступак цртања стрипа; 

• нацрта ликовно-графички рад. 
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• Утицај стрипа на уметничке правце, 

културу и друштво; 

• Оријентациони избор аутора: Rodolphe 

Topffer, Walt Disney, Osamu Tezuka, 

Richard Outcault, Steve Ditko, Alan Moore, 

Frank Miller, Moebius, Masashi Kishimoto, 

Koji Morimoto, Hiromu Arakawa, Matsuri 

Hino, Takeshi Obata, Марко Стојановић, 

Бане Керац, Влада Весовић, Саша 

Ракезић, Алекса Гајић, Зоран Јањетов; 

• Традиционални прибор и поступак 

израде; рачунарски програми и графичке 

табле; 

• Израда табле стрипа, стрип јунака, 

корица за графички роман, израда 

одељенског фанзина; илустрација 

одломака приче, песме, филма... 

традиционалним или савременим 

техникама.  

Посебни садржаји: 

• Анимирани филм; 

• Израда сценарија за стрип, графички 

роман, рачунарску игрицу или анимирани 

филм; 

• Студија фигуре у покрету; 

• Колекција одеће, обуће или накита 

инспирисана стрипом; 

• Музика у анимираном филму.  

10. 
Знаменити српски 

уметници 
 

• Знаменити српски уметници, избор 

наставника; 

• Израда оригиналног, нетрадиционалног 

ликовног приказа живота и/или дела 

српског уметника по избору ученика: 

презентација, графичка прича, колаж, 

инсталација; комбинација текста, 

илустрација и фотографија; видео-рад, 

анимација; 

• Разговор о значају, животу и делу 

одабраних уметника.  

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• наведе неколико знаменитих српских уметника; 

• објасни значај одабраног уметника; 

• уради оригиналан визуелни приказ живота и/или 

дела одабраног уметника. 
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Посебни садржаји: 

• Израда монографије одабраног 

уметника, одељенски рад; 

• Терапија путем уметности: 

организовање гостовања професионалних 

уметника у болницама и домовима за 

старе; организовање ликовне радионице.  

11. Трагом наслеђа  

• Значај квалитетне промоције у будућој 

професији; 

• Истраживање културних, историјских и 

природних знаменитости краја: обилазак 

околине, обилазак локалних галерија и 

музеја; истраживање стручне литературе, 

интернета, архиве, новинских чланака; 

разговори са одговарајућим профилом 

стручњака, наставницима, родитељима, 

фамилијом; интервјуи, анкете; 

проучавање и прављење фото и писане 

документације; 

• Оријентациони избор тема у оквиру 

пројекта: природне одлике, историја, 

културно-историјски споменици, 

манифестације, спорт, уметност, туризам, 

делатности, стари занати, обичаји и 

веровања, знаменити људи, одевање кроз 

историју, архитектура, кулинарство, 

музика; 

• Дизајн промотивног материјала; 

• Израда промотивног спота, 

презентације, брошуре, плаката, 

илустрованих прича, разгледница, паноа 

за промовисање културно-историјских и 

природних знаменитости краја.  

Посебни садржаји: 

• Промоција професије; 

• Промоција школе; 

• Промоција одељења; 

• Терапија путем уметности: поставка 

изложбе, организовање промоције радова 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• прикупља информације из различитих извора; 

• дискутује о знаменитостима краја; 

• уради промотивни ликовни рад. 
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путем интернета и штампе; 

• Маркетинг и брендови.  

12. 
Необична 

уметност 
 

• Визуелни приказ: необичне идеје, 

уметничка дела на неуобичајеној подлози 

или од неуобичајених материјала; 

• Оријентациони избор уметника: Јulijan 

eever, Guido Daniele, Jim Denevan, Richard 

Long, Daniel Baumann, Olafur Elasson, 

Michael de Broin, Agata Olek, Hang Nga, 

Mathier Collos, Rebecca Murtaugh, 

Jonathan Borofsky, Livio de Marchi, 

Chakaia Booker, Choi Jung Hyun, Margaret 

Benyon, Jennifer Maestre, Nathan Sawaya, 

Baptiste Debombourg, Toge-NYC, Ran 

Hwang, Don Lucho, Scott Gundersen, 

Sydney Cash, Scott Hove, Evan Blackwell, 

Jean-Luc Cornec, Jason Hackenwerth, 

Jason de Caires Taylor, Shinichi Marayama, 

Joan Dulla, Janet Echelman, Alain Guerra, 

Lara Schnitger, Maurizio Savini, Renata 

Memole, Neraldo de la Paz, Elisabeth 

Higgins O`Connor, Carabosse;• Израда 

ликовних радова од неуобичајених 

материјала.  

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• предложи нетрадиционални материјал за рад; 

• уради ликовни рад од нетрадиционалног 

материјала; 

• образложи избор материјала и мотива. 

13. 
Архитектура 

Србије 
 

• Знаменити споменици и зграде - 

обележја светских градова; 

• Сакрална архитектура Србије; 

• Замкови, утврђења и палате Србије; 

• Световна архитектура Србије: типови 

старих српских кућа, знаменити објекти 

XIX и XX века; 

• Споменици, фонтане, паркови и 

парковске скулптуре; 

• Значај очувања знаменитих грађевина и 

споменика; 

• Израда скица за викендицу, викенд-

насеље, етно-село, наменске објекте, 

реконструкција замка или утврђења, 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• наведе неколико значајних споменика и грађевина 

у Србији; 

• објасни значај очувања знаменитих грађевина и 

споменика; 

• уради ликовни рад са стилским одликама локалне 

архитектуре. 
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скица за рељефе, тргове, ограде, 

прозорска окна и друге елементе 

екстеријера, споменике и скулптуре у 

пленеру...  

Посебни садржаји: 

• Истраживање: римска насеља на тлу 

Србије; 

• Повезивање ученика путем интернета са 

вршњацима из другог места у Србији, 

размена фотографија и информација о 

архитектури, споменицима и парковима; 

• Осмишљавање туристичке туре;  

14. Улична уметност  

• Појмови: улична уметност, мурали, 

графити, тагирање; 

• Видови уличне уметности: мурали, 

графити, стикери, инсталације; 

• Историјат графита, легални графити, 

графити у галеријама; 

• Дискусија: намера уметника, идеје, 

поруке, ставови, емоције, стилови; 

тагирање по културно-историјским 

споменицима, знаменитим зградама, 

приватној својини, радовима уметника; 

• Материјали, опасност по здравље и 

околину, мере заштите; 

• Оријентациони избор уметника, 

уметничких група и пројеката: Edgar 

Mueller, Julian Beever, Kurt Wenner, Jeroen 

Koolhaas -Dre Urhahn, Ernesto Neto, Mark 

Jenkins, Peter Gibson, David Choe, 

Cityzenkane, Belx2, Lady Pink, Keith Jive, 

Baer, Ras Terms, Jon Reiss (Bomb it - 

dokumentarni film), Blu (odabrani radovi), 

Rinpa Eshidan, Reverse Graffiti Project;• 

Израда скице за мурал или графит 

традиционалним материјалима или у 

рачунарском програму.  

Посебни садржаји: 

• Истраживање: улична култура, музика и 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• препозна естетске и идејне вредности уличне 

уметности; 

• наведе материјале штетне по здравље и мере 

заштите; 

• уради скицу за мурал или графит. 
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Корелација са другим предметима:  Српски језик и књижевност, Музичка култура, Историја, Биологија, Физика, Хемија, Математика, Рачунарство и информатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

плес; 

• Пантомима; 

• Знамените грађевине Србије; 

• Израда документарног филма.  

15. Времеплов  

• Свакодневни живот, проналасци, 

открића, важни историјски догађаји и 

личности, одевање, намештај, 

архитектура, ликовна уметност, музика, 

позориште, плес, спорт, забава... од 

критско-микенске културе до краја XX 

века; 

• Ликовни приказ историјског периода по 

избору ученика; израда маски, костима, 

шешира, перика, декорација, скица за 

употребне предмете...  

Посебни садржаји: 

• Пројекат свих одељења, тематска забава 

- реконструкција одабраног периода: 

израда сценографије, костима, маски, 

фризура, шминке, избор музике, концерт, 

наступ хора, представа, плес, луткарско 

позориште...  

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• наведе узроке промена у уметности током 

историје; 

• прикаже ликовним радом специфичност одабраног 

историјског периода. 

Укупан број часова 32  
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Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Други   

Образовни профил: Руковалац-механичар пољопривредне технике 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32/30    

Недељни фонд часова: 1    

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, 1/2013 - испр., 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви предмета:  
- Оспособљавање ученика за разликовање обележја стилова различитих музичких жанрова; 

-  Развијање свести о значају и улози музичке уметности кроз развој цивилизације и друштва; 

-  Оспособљавање ученика за разликовање основних одлика уметности различитих цивилизација и култура кроз сагледавање елемената музичких дела; 

- Оспособљавање ученика за уочавање разлика и сличности између наше и других традиција и култура у домену музике; 

-  Оспособљавање ученика за уочавање међусобног утицаја различитих култура прожимањем карактеристичних елемената музичких дела; 

-  Унапређивање естетских критеријума код ученика; 

- Развијање дивергентног мишљења кроз решавање проблемских и пројектних задатака; 

- Развијање навика код ученика за праћење културно-уметничких манифестација у локалној средини и путем електронских медија (концерти, телевизија, филм, 

интернет); 

- Оспособљавање ученика за самостално истраживање стручне литературе, архиве, медијатеке, интернета; 

- Оспособљавање ученика за јавно наступање (јавни часови, концерти...); 

- Оспособљавање ученика за креативну израду музичких ударачких инструмената ; 

- Упознавање ученика са значајним српским композиторима и извођачима; 

- Оспособљавање ученика за примену уметничких вештина у другим предметима и свакодневном животу; 

- Оспособљавање ученика за тимски и истраживачки рад; 

-  Подстицање уметничког развоја и усавршавања у складу са индивидуалним интересовањима и способностима. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

4.  

Класична музика 

(општа музичка 

анализа и теорија 

кроз слушање 

музике)  

10 

• Значај музике у животу и друштву: 

првобитна заједница, стари век и развој 

музике у средњем веку (духовна и 

световна музика) 

- Грегоријански корал, Византијско 

певање, Кир Стефан Србин: Ниња сили. 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

• Препознаје и разликује одлике стилова у 

музичком изражавању од првобитне заједнице 

до данас. 

• Испољава потребу за свакодневним слушањем 

музике и на основу тога формира трајно 

интересовање према музици уопште 
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• Ренесанса и барок: 

Палестрина L.: Огни белта, Вивалди А.: 4 

годишња доба, Хендл 

Г. Ф.: Месија (Алелуја), Бах Ј. С.: Токата 

и фуга д - мол, Брандебуршки концерт бр. 

3 Г - дур 

• Класицизам: 

Хајдн Ј.: Симфонија изненађења бр 94. Г 

- дур, Моцарт В. А.: Симфонија бр. 40. Г-

дур, Реквијем, Мала ноћна музика, Турски 

марш, Бетовен Л. В.: 5. и 9. симфонија, За 

Елизу, Месечева соната, 

• Романтизам 

Менделсон Ф.: Свадбени марш, Шопен 

Ф.: Валцер дес-дур, Брамс Ј.: Мађарске 

игре по избору, Сметана Б.: Влтава, 

Дворжак А.: Симфонија из новог света 

• Импресионизам 
Дебиси К.: Прелид за поподне једног 

пауна, Равел M.: Болеро 

• Музика xx века 

Шостакович: Камерна симфонија, 

Прокофјев С.: Ромео и улија, Шенберг, 

Стравински, Веберн  

вештина • Препознаје називе одслушаних композиција уз 

познавање њихових аутора као и време 

настанка. 

• Препознаје и именује елементарне музичке 

ознаке за темпо, динамику.... 

• Експресивно, аутономно доживљава карактер 

одслушане композиције 

• Поседује адекватан музички укус. 

• Самоиницијативно посећује концерте и друге 

музичке манифестације у локалној заједници. 

• Експресивно, аутономно доживљава карактер 

одслушане композиције  

2. 

 

Опера и балет 

Оперета и мјузикл  

6 

• опере: Бизе Ж.: Кармен, Верди Ђ.: 

Трубадур, Росини Ђ.: Севиљски берберин, 

Пучини: Тоска, Боеми, 

• балети Чајковски П. I.: Лабудово језеро, 

Успавана лепотица, Прокофјев С.: Ромео 

и Јулија  

• оперете Штраус Ј.: Слепи миш 

• Мјузикли: Цигани лете у небо, Коса, 

Мама Миа, Чикаго...  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• Симултано успешно изводи мелодијско-

ритмичке захтеве уз игру улога на сцени. 

• Јавно изводи самостално или групно креиране 

теме различитих музичких жанрова (нпр. 

мјузикл)  

 

3. 

Традиционална 

музика (народне 

песме, игре, 

плесови)  

6 

• Изворно певање традиционалних 

композиција са нашег и суседних 

подручја. Кола и народне игре Србије и 

суседних земаља. 

Мокрањац Ст. Ст.: Руковети, Тајчевић 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

• Препознаје естетске вредности у култури свог 

и народа других земаља уочавањем 

карактеристичних обележја музике светске 

народне баштине. 

• Сагледава и вреднује утицај народног 
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Корелација са другим предметима : Ликовна култура, Физичко васпитање , Српски језик и књижевност, Математика, Екологија, Географија , Верска настава ,  

Грђанско васпитање 

 

 

M.: Охридска легенда 

• Народна музика интегрисана у забавну, 

електронску, џез и разне алтернативне 

правце. 

извођачи: Биљана Крстић, састав 

"Балканика", Слободан Тркуља, 

Василиса, Кирил Џајковски...  

3. тестове практичних 

вештина 

стваралаштва на уметничко стваралаштво. 

• Прецизно изводи ритмичко-мелодијске захтеве 

уз прецизност и лакоћу у извођењу осмишљених 

кореографија. 

• Процењује и доноси судове и одлуке у вези 

квалитета и разумевања изведеног музичког 

задатка, односно задатака који се односе на 

квалитет изведених покрета у току плеса.  

4. 

 

 

Џез и блуз музика 

Филм и филмска 

музика 
4 

• Џез и блуз: 

Луис Армстронг, Мајлс Дејвис; Били 

Холидеј; Џон Колтрејн, Чарли Паркер, 

Јован Маљоковић, Шабан Бајрамовић...  

• Филм: Моцарт 

• филмска музика: 

Е. Мориконе: музика из филмова: 

Амелија Пулен, Титаник, Ватрене улице, 

Клавир... 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• Сагледава и употребљава критеријуме који се 

односе на начине настајања мелодијско 

ритмичких образаца различитих музичких 

жанрова. 

• Самостално креира музичку активност, било да 

је учесник или гледалац, уз делимичну 

могућност процењивања квалитета сопственог 

извођења. 

• Разликује боју звука различитих инструмената, 

као и њихов визуелни изглед 

• Разликује саставе извођача (Соло глас-хор, 

Соло инструмент-камерни састав-оркестар)  

5. 

Хорско певање, 

камерни састави 

Оркестар  

5 

• избор инструмената и извођача у 

формирању оркестра 

• избор композиција према могућностима 

извођача 

• извођење вокализа 

• извођење активности за развој 

правилног дисања и импостације гласа  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• интонативно прецизно изводи мелодијске 

захтеве композиција 

• разликује и прецизно изводи различите 

ритмичке структуре композиција 

• разликује и прецизно изводи мелодијске 

структуре композиција 

• успешно јавно изводи предвиђене композиције 

(соло, камерни састави, оркестри)  

Укупан број часова        32  
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Наставни предмет: АГРАРНА ГЕОГРАФИЈА 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Други  

Образовни профил: Руковалац-механичар пољопривредне технике 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране 

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви предмета: 

- Стицање знања  о природним и друтшвеним одликама географске средине и о њиховом утицају на развој пољопривреде, 

- Оспособљавање ученика за посматрање, класификацију, систематизацију, решавање проблема и закључивање, 

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

- Оспосбљавање ученика да користе писане, графике 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 заштити, обноси и унапређивању животне средине 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Вредновање 

остварености 

исхода 

 

1. 

 

Увод у аграрну 

географију 

 

6 

 

• Предмет изучавања, значај, развој и место 

аграрне географије у систему наука 

• Аграрни простор и његове границе 

• Подела и типови пољопривреде у свету 

• Географски размештај пољопривредне 

производње 

• Место пољопривреде у просторној 

организацији привреде и значај агроиндустрије 

• Глобализација хране и њене последице 

• дефинише предмет 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 

пољопривреде са другим привредним 

делатностима 

• објасни значај агроиндустрије 

• објасни појам глобализације хране као 

последице међудејства географских услова и 

технолошког развоја 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

1. праћење 

остварености 

исхода 

2. тестове знања 

2. 

 

Природни услови 

за развој 

пољопривреде 

7 

• Физичкогеографске одлике географске 

средине као важан услов за развој 

пољопривредне производње 

• Заштита и унапређивање пољопривреде и 

животне средине  

• објасни утицај и значај рељефа, климе, воде, 

тла, биљних и животињских заједница за развој 

пољопривредне производње 

• препозна деградацију природне средине у 

окружењу и да предложи мере за заштиту и 

унапређивање аграрног простора 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

1. праћење 

остварености 
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• изводи активности везане за заштиту и 

унапређивање пољопривреде и животне средине 

исхода 

2. тестове знања 

3. 

 

Друштвени 

услови за развој 

пољопривреде 

7 

• Пораст светског становништва и расположиве 

количине хране 

• Повезаност структурних одлика становништва 

са производњом хране и начинима исхране 

• Миграције пољопривредног становништва и 

процес деаграризације 

• Сеоска насеља и сеоски атари као простори 

пољопривредне производње 

• Градови као аграрна тржишта 

• Научно-технолошки развој и просторна 

организација пољопривреде  

• објасни однос између броја становника на 

Земљи и расположивих количина хране 

• доведе у везу структуре становништва са 

производњом хране и начине исхране 

• објасни процес деаграризације као последицу 

миграције пољопривредног становништва 

• објасни везу између сеоских насеља као 

аграрних произвођача и градова као аграрних 

тржишта 

• наведе врсте агротехничких мера у 

пољопривреди (механизација, хемизација, 

мелиорација, аграрне револуције) 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

1. праћење 

остварености 

исхода 

2. тестове знања 

4. 

 

Географска 

својства биљне и 

сточарске 

производње 

15 

• Настанак, развој, границе и значај земљорадње 

и сточарства 

• Географско порекло и просторни размештај 

најважнијих биљних култура у Србији и у свету 

• важније врсте стоке 

• области гајења појединих врста стоке у свету и 

у нашој земљи 

• Заштита и унапређивање биљне источарске 

производње 

• опише настанак, развој и границе земљорадње 

• наведе значај и перспективе развоја 

земљорадње и сточарства 

• објасни географско порекло и просторни 

размештај производње најважнијих биљних 

култура у нашој земљи и у свету (житарице, 

поврће, воће, шећерна репа, шећерна трска, 

уљарице, кафа, какао, чај, дуван, зачини, 

наркотичне биљке, текстилне биљке, агруми, 

винова лоза...) 

• наведе важније врсте стоке које се гаје у свету 

и у нашој земљи 

• опише сточарске области у свету и у нашој 

земљи 

• предвиди мере за заштиту и унапређивање 

биљне и сточарске производње у свом окружењу 

 Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

1. праћење 

остварености 

исхода 

2. тестове знања 

 

Укупан број часова 30 

 

Корелација са другим предметима: Биологија, Хемија, Историја 
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А. Обавезни општеобразовни предмети: РУКОВАЛАЦ-МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ (Трећи разред) 

Наставни предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Руковалац-механичар пољопривредне технике 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012, 1/2013 – исп, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви предмета:  

• Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику 

• Развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевног (стандардног) језика у усменом и писаном изражавању 

• Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања, као и неговање културе дијалога 

• Оспособљавање за ефикасно комуницирање 

• Упознавање књижевне уметности 

• Унапређивање знања о сопственој култури и културама других народа 

• Развијање хуманистичког и књижевног образовања на најбољим делима српске и светске културне баштине 

• Упућивање ученика на истраживачки и критички однос према књижевности 

• Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности 

• Развијање трајног интересовања за нова сазнања  

  Задаци :  

             • овладавање знањима о српском књижевном језику, стицање вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом 

изражавању, приликом учења, образовања и интелектуалног развоја; 

             • унапређење културе језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, са 

развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура. 

•упознавањерепрезентативнихделасрпскекњижевнебаштинеиделаопштекњижевности, њиховеауторе, поетскеиестетскевредности; 

           • неговање и развијање  читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним књижевним делима 

из историје српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози; 

         • развијање литерарних афинитета да би ученици пожелели да постану читаоци рафинираног естетског укуса који ће умети да наистраживачки, стваралачки 

и активан начин читају књижевна дела свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;  

         • усвајање хуманистичких ставова, уверења и система вредности; 

        • оспособљавање за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова агресивног и 

асоцијалног понашања и за развијање самосвести и личне одговорности; 
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         • подстицање на саосећање са ближњима и одговорност према другом; 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

Часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

1. Модерна 12 

• Одлике симболизма и импресионизма 

• Шарл Бодлер: "Албатрос" 

• Богдан Поповић: "Предговор Антологији новије српске 

лирике" 

• Алекса Шантић: "Претпразничко вече" 

• Јован Дучић: "Благо цара Радована" (избор) или песма 

по избору 

• Милан Ракић: "Долап" или "Јасика" 

• В. П. Дис: "Можда спава" или С. Пандуровић: 

"Светковина" 

• Б. Станковић: дело по избору 

• Процена остварености исхода 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење 

остварености исхода 

2. тестове знања 

• наведе одлике правца, 

представнике и њихова дела 

• анализира одабрана дела, износи 

запажања и ставове 

2. 
Међуратна 

књижевност 
12 

• Одлике међуратне књижевности и представници у 

светској и српској књижевности 

• Тагоре: "Градинар" (избор)" 

• Душан Васиљев: "Човек пева после рата" 

• Милутин Бојић: "Плава гробница" 

• Милош Црњански: "Сеобе И" (одломак) 

• Иво Андрић: " Мост на Жепи" или приповетка по 

избору 

• Растко Петровић: "Људи говоре" или I. Андрић: "Ex 

Понто" 

• Процена остварености исхода 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1.праћење 

остварености исхода 

2. тестове знања 

• наведе одлике праваца, 

представнике и њихова дела 

• анализира одабрана дела, износи 

запажања и ставове 

3 

 

Савремена 

књижевност 
8 

• Савремена српска књижевност у другој половини 20. 

века 

• Савремена поезија - (по избору обрадити песму Васка 

Попе, Миодрага Павловића или Десанке Максимовић) 

• Савремена проза - Иво Андрић: "Проклета авлија" 

• Савремена драма - Душан Ковачевић: драма по избору 

• Процена остварености исхода 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1.праћење 

остварености исхода 

2. тестове знања 

• 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 

4. Лексикологија 7 • Синонимија Вредновање • препозна и одреди вредност 
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*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Грађанско васпитање, Верска настава, Социологија са правима грађана 

 

 

• Хомонимија 

• Антонимија 

• Полисемија 

• Састав лексике српског књижевној језика 

• Дијалектизми 

• Архаизми и историзми 

• Вулгаризми 

• Неологизми 

• Жаргонизми 

• Термини 

• Фразеологизми 

• Евалуавија- тест 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1.праћење 

остварености исхода 

2. тестове знања 

лексеме 

• наведе примере синонима, 

антонима, хомонима, жаргона… 

5. Синтакса 5 

• Синтаксичке јединице 

• Основне реченичне и синтагматске конструкције 

• Систем зависних реченица 

• Систем независних реченица 

• Напоредне конструкције 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1.праћење 

остварености исхода 

2. тестове знања 

• одреди синтаксичке јединице у 

реченици 

• препозна типове зависних, 

независних реченица и напоредних 

конструкција 

6. Правопис 7 

• Правописни знаци 

• Општа правила интерпункције у реченици 

• Скраћенице 

• Процена остварености исхода 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1.праћење 

остварености исхода 

2. тестове знања 

• 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 

• Лексичке вежбе 

• Стилске вежбе 

• Домаћи задаци 

• Говорне вежбе 

• Школски писмени задаци 2x2+2 

• Писање молбе, жалбе, биографије… 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1.праћење 

остварености исхода 

2. тестове знања 

• 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 

Укупан број часова  64    
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ЦИЉ  

ИСХОДИ НА КРАЈУ ТРЕЋЕГ 

РАЗРЕДА 

Ученик ће бити у стању да:  

ПРЕПОРУЧЕНЕ ТЕМЕ 

ОПШТЕ И СТРУЧНЕ И 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ  

КОМУНИКАТИВНЕ 

ФУНКЦИЈЕ  

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

СЛУШАЊЕ  

Оспособљавање 

ученика за разумевање 

усменог говора  

• разуме основне поруке и захтеве 

исказане јасним стандардним 

језиком када је реч о блиским 

темама (школа, посао, хоби) 

• разуме глобално суштину нешто 

дужих разговора или дискусија на 

састанцима, који се односе на 

мање сложене садржаје из струке, 

уколико се говори разговетно 

стандардним језиком, поставља 

питања и тражи објашњења у вези 

са темом дискусије/разговора  

• Свакодневни живот 

(генерацијски конфликти и 

начини превазилажења) 

• Образовање (образовање за све, 

пракса и припреме за будуће 

занимање, размена ученика) 

• Познате фирме, предузећа, 

установе, институције у земљама 

чији се језик учи 

• Културни живот (међународни 

пројекти и учешће на њима) 

• Заштита човекове околине 

(волонтерски рад) 

• Медији (штампа, телевизија, 

електронски медији) 

• Историјски догађаји/личности 

из земаља чији се језик учи 

• Свет компјутера 

1. Представљање себе и 

других 

2. Поздрављање 

(састајање, растанак; 

формално, неформално, 

специфично по 

регионима) 

3. Идентификација и 

именовање особа, 

објеката, боја, бројева 

итд.) 

4. Давање једноставних 

упутстава и команди 

5. Изражавање молби и 

захвалности 

6. Изражавање извињења 

7. Изражавање потврде и 

негирање 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  

Комуникативна настава страних језика 

подразумева поимање језика као 

средства комуникације; инсистира на 

употреби циљног језика у учионици у 

добро осмишљеним контекстима од 

интереса за ученике; претпоставља 

примену тзв. Теацхер талк, одн. 

прилагођавање говорне делатности 

наставника интересовањима и знањима 

ученика; инсистира на комуникативном 

аспекту употребе језика, одн. на значењу 

језичке поруке, а не толико на 

граматичној прецизности исказа; 

претпоставља да се знања ученика мере 

прецизно дефинисаним релативним, а не 

Наставни предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Руковалац-механичар пољопривредне технике 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 2    

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

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012, 1/2013 – исп, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљ  наставе предмета: Развијање сазнајних и интелектуалних способности и стицње позитивног односа перема другим културамауз уважавање различитости 

и усвајање знања и умења потребних у комуникацији на страном језику у усменом и писаном облику. 

Задаци: Ученици требас да буду оспособљени да у школској и ваншколској свакодневици могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано и 

сходно ситуацији, продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да страни језик користе и после завршетка свог образовања, 

функционално, у будућем послу или даљем образовању, стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да уоче контрасте и врше поређења у односу на 

сопствену стварност, упознају текстове који су погодни за праћење иновација у струци. 
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(предности и мане употребе 

компјутера)  

СТРУЧНЕ ТЕМЕ  

• Као у првом разреду  

8. Изражавање допадања и 

недопадања 

9. Изражавање физичких 

сензација и потреба 

10. Исказивање 

просторних и временских 

односа 

11. Давање и тражење 

информација и 

обавештења 

12. Описивање и 

упоређивање лица и 

предмета 

13. Изрицање забране и 

реаговање на забрану 

14. Изражавање 

припадања и поседовања 

15. Скретање пажње 

16. Тражење мишљења и 

изражавање слагања и 

неслагања 

17. Тражење и давање 

дозволе 

18. Исказивање честитки 

19. Исказивање препоруке 

20. Изражавање хитности 

и обавезности 

21. Исказивање сумње и 

несигурности  

толико апсолутним критеријумима 

тачности.  

Један од кључних елемената 

комуникативне наставе је и социјална 

интеракција кроз рад у учионици. Она се 

базира на групном или индивидуалном 

решавању проблема, потрази за 

информацијама и мање или више 

комплексним задацима. У тим задацима 

увек су јасно одређени контекст, 

процедура и циљ, чиме се унапређује 

квантитет језичког материјала који је 

неопходан услов за било које учење 

језика. Такозвана комуникативно-

интерактивна парадигма у настави 

страних језика, између осталог, 

укључује и следеће компоненте: 

• усвајање језичког садржаја кроз 

циљано и осмишљено учествовање у 

друштвеном чину 

• поимање наставног програма као 

динамичне, заједнички припремљене и 

ажуриране листе задатака и активности 

• наставник је ту да омогући приступ и 

прихватање нових идеја 

• ученици се третирају као одговорни, 

креативни, активни учесници у 

друштвеном чину 

• уџбеници су само један од ресурса; 

осим њих препоручује се и примена 

других извора информација и 

дидактичких материјала, поготову кад је 

реч о стручним темама 

• учионица постаје простор који је 

могуће реструктурирати из дана у дан  

ЧИТАЊЕ  

Оспособљавање 

ученика за разумевање 

прочитаних текстова  

• разуме једноставније текстове 

(стандардна писма, информације о 

процесу рада у струци) који су 

писани обичним језиком или 

језиком струке 

• разуме опис догађаја и осећања 

• разуме основни садржај као и 

важније детаље у извештајима, 

брошурама и уговорима везаним за 

струку  

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 
Напомена: 

У трећем разреду трогодишње 

средње стручне школе нису 

предвиђени нови граматички 

садржаји. У настави се 

систематизују и утврђују они 

граматички садржаји чије 

савладавање ученицима 

представља посебну тешкоћу а 

који се у датој струци често 

користе.  

ГОВОР  

Оспособљавање 

• једноставним средствима опише 

статус и образовање, будуће 

запослење 

      Важан циљ у учењу страног језика у 

средњим стручним школама је 

овладавање језиком струке, и то у 
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ученика за кратко 

монолошко излагање 

и за учешће у дијалогу 

на страном језику  

• опише делатност, фирму, процес 

рада или пак преприча телефонски 

разговор или одлуке неког 

договора у оквиру познате лексике 

• образложи краће своје намере, 

одлуке, поступке  

оноликој мери која је неопходна да се 

језик користи ради информисаности и 

оспособљености за једноставну 

комуникацију у усменом и писаном 

облику на страном језику. Тај сегмент 

наставе страног језика који се 

прогресивно увећава од 20 до 50% током 

четворогодишњег образовања мора да 

буде јасно дефинисан и у складу са 

исходима везаним за квалификације 

струке. 

Неопходно је да стручна тематика која 

се обрађује на страном језику прати 

исходе појединих стручних предмета и 

буде у корелацији са њима. Реализација 

наставе језика струке се много више 

огледа у развијању рецептивних 

вештина него продуктивних јер је сврха 

учења страног језика, у првој линији, 

усмерена на то да се ученици оспособе 

да прате одређену стручну литературу у 

циљу информисања, праћења иновација 

и достигнућа у области струке, 

усавршавања и напредовања.  

ПИСАЊЕ  

Оспособљавање 

ученика за писање 

краћих текстова 

различитог садржаја  

• попуњава рачуне, признанице и 

хартије од вредности 

• напише једноставно пословно 

писмо према одређеном моделу 

• опише и појасни садржај схема и 

графикона везаних за струку  

ИНТЕРАКЦИЈА  

Оспособљавање 

ученика за учешће у 

дијалогу на страном 

језику и размену 

краћих писаних 

порука  

• поведе, настави и заврши неки 

једноставан разговор, под условом 

да је лице у лице са саговорником 

• буде схваћен у размени идеја и 

информација о блиским темама у 

предвидљивим, свакодневним 

ситуацијама  

      Стога је спектар текстова који се 

препоручују велики: шематски прикази, 

упутства о примени апарата, 

инструмената или пак материјала, 

хемикалија, рецепти, декларације, краћи 

стручни текстови чији је садржај 

релевантан за тематске садржаје 

стручних предмета, извештаји, каталози, 

програми сајамских активности и сл. 

Веома је битно у раду са таквим 

текстовима одредити добру дидактичку 

подршку. Добро осмишљени налози 

упућују на то да одређене текстове, у 

зависности од тежине и важности 

МЕДИЈАЦИЈА  

Оспособљавање 

ученика да преводи, 

сажима и препричава 

• Сажима садржај текста, филма, 

разговара и сл.  
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садржај краћих 

усмених и писаних 

текстова  

информација које они носе, треба 

разумети глобално, селективно или пак 

детаљно. Продуктивне вештине треба 

ограничити на строго функционалну 

примену реалну за захтеве струке. То 

подразумева писање кратких порука, 

мејлова у оквиру пословне 

комуникације (поруџбенице, 

рекламације, захтеви, молбе) и вођење 

усмене комуникације која омогућава 

споразумевање на основном нивоу било 

у директном контакту са саговорником 

или у телефонском разговору.  

Предвиђен је по један писмени 

задатак у сваком полугодишту.  

МЕДИЈСКА 

ПИСМЕНОСТ  

Оспособљавање 

ученика да користе 

медије као изворе 

информација и 

развијају критичко 

мишљење у вези са 

њима  

• идентификује различита 

гледишта о истој теми  

         

ЗНАЊА О ЈЕЗИКУ  • коректно употребљава 

једноставне структуре користећи 

зависне реченице (уз одређене 

системске елементарне грешке 

које глобални смисао не доводе у 

питање)  
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ЦИЉ  

ИСХОДИ НА КРАЈУ ТРЕЋЕГ 

РАЗРЕДА 

Ученик ће бити у стању да:  

ПРЕПОРУЧЕНЕ ТЕМЕ 

ОПШТЕ И СТРУЧНЕ И 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ  

КОМУНИКАТИВНЕ 

ФУНКЦИЈЕ  

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

СЛУШАЊЕ  

Оспособљавање 

ученика за разумевање 

усменог говора  

• разуме основне поруке и захтеве 

исказане јасним стандардним 

језиком када је реч о блиским 

темама (школа, посао, хоби) 

• разуме глобално суштину нешто 

дужих разговора или дискусија на 

састанцима, који се односе на 

мање сложене садржаје из струке, 

уколико се говори разговетно 

стандардним језиком, поставља 

питања и тражи објашњења у вези 

са темом дискусије/разговора  

• Свакодневни живот 

(генерацијски конфликти и 

начини превазилажења) 

• Образовање (образовање за све, 

пракса и припреме за будуће 

занимање, размена ученика) 

• Познате фирме, предузећа, 

установе, институције у земљама 

чији се језик учи 

• Културни живот (међународни 

пројекти и учешће на њима) 

• Заштита човекове околине 

(волонтерски рад) 

• Медији (штампа, телевизија, 

електронски медији) 

• Историјски догађаји/личности 

из земаља чији се језик учи 

• Свет компјутера 

1. Представљање себе и 

других 

2. Поздрављање 

(састајање, растанак; 

формално, неформално, 

специфично по 

регионима) 

3. Идентификација и 

именовање особа, 

објеката, боја, бројева 

итд.) 

4. Давање једноставних 

упутстава и команди 

5. Изражавање молби и 

захвалности 

6. Изражавање извињења 

7. Изражавање потврде и 

негирање 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  

Комуникативна настава страних језика 

подразумева поимање језика као 

средства комуникације; инсистира на 

употреби циљног језика у учионици у 

добро осмишљеним контекстима од 

интереса за ученике; претпоставља 

примену тзв. Теацхер талк, одн. 

прилагођавање говорне делатности 

наставника интересовањима и знањима 

ученика; инсистира на комуникативном 

аспекту употребе језика, одн. на значењу 

језичке поруке, а не толико на 

граматичној прецизности исказа; 

претпоставља да се знања ученика мере 

прецизно дефинисаним релативним, а не 

Наставни предмет: РУСКИ  ЈЕЗИК 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Руковалац-механичар пољопривредне технике 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 2    

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

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012, 1/2013 – исп, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљ  наставе предмета: Развијање сазнајних и интелектуалних способности и стицње позитивног односа перема другим културамауз уважавање различитости 

и усвајање знања и умења потребних у комуникацији на страном језику у усменом и писаном облику. 

Задаци: Ученици требас да буду оспособљени да у школској и ваншколској свакодневици могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано и 

сходно ситуацији, продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да страни језик користе и после завршетка свог образовања, 

функционално, у будућем послу или даљем образовању, стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да уоче контрасте и врше поређења у односу на 

сопствену стварност, упознају текстове који су погодни за праћење иновација у струци. 
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(предности и мане употребе 

компјутера)  

СТРУЧНЕ ТЕМЕ  

• Као у првом разреду  

8. Изражавање допадања и 

недопадања 

9. Изражавање физичких 

сензација и потреба 

10. Исказивање 

просторних и временских 

односа 

11. Давање и тражење 

информација и 

обавештења 

12. Описивање и 

упоређивање лица и 

предмета 

13. Изрицање забране и 

реаговање на забрану 

14. Изражавање 

припадања и поседовања 

15. Скретање пажње 

16. Тражење мишљења и 

изражавање слагања и 

неслагања 

17. Тражење и давање 

дозволе 

18. Исказивање честитки 

19. Исказивање препоруке 

20. Изражавање хитности 

и обавезности 

21. Исказивање сумње и 

несигурности  

толико апсолутним критеријумима 

тачности.  

Један од кључних елемената 

комуникативне наставе је и социјална 

интеракција кроз рад у учионици. Она се 

базира на групном или индивидуалном 

решавању проблема, потрази за 

информацијама и мање или више 

комплексним задацима. У тим задацима 

увек су јасно одређени контекст, 

процедура и циљ, чиме се унапређује 

квантитет језичког материјала који је 

неопходан услов за било које учење 

језика. Такозвана комуникативно-

интерактивна парадигма у настави 

страних језика, између осталог, 

укључује и следеће компоненте: 

• усвајање језичког садржаја кроз 

циљано и осмишљено учествовање у 

друштвеном чину 

• поимање наставног програма као 

динамичне, заједнички припремљене и 

ажуриране листе задатака и активности 

• наставник је ту да омогући приступ и 

прихватање нових идеја 

• ученици се третирају као одговорни, 

креативни, активни учесници у 

друштвеном чину 

• уџбеници су само један од ресурса; 

осим њих препоручује се и примена 

других извора информација и 

дидактичких материјала, поготову кад је 

реч о стручним темама 

• учионица постаје простор који је 

могуће реструктурирати из дана у дан  

ЧИТАЊЕ  

Оспособљавање 

ученика за разумевање 

прочитаних текстова  

• разуме једноставније текстове 

(стандардна писма, информације о 

процесу рада у струци) који су 

писани обичним језиком или 

језиком струке 

• разуме опис догађаја и осећања 

• разуме основни садржај као и 

важније детаље у извештајима, 

брошурама и уговорима везаним за 

струку  

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 
Напомена: 

У трећем разреду трогодишње 

средње стручне школе нису 

предвиђени нови граматички 

садржаји. У настави се 

систематизују и утврђују они 

граматички садржаји чије 

савладавање ученицима 

представља посебну тешкоћу а 

који се у датој струци често 

користе.  

ГОВОР  

Оспособљавање 

• једноставним средствима опише 

статус и образовање, будуће 

запослење 

      Важан циљ у учењу страног језика у 

средњим стручним школама је 

овладавање језиком струке, и то у 
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ученика за кратко 

монолошко излагање 

и за учешће у дијалогу 

на страном језику  

• опише делатност, фирму, процес 

рада или пак преприча телефонски 

разговор или одлуке неког 

договора у оквиру познате лексике 

• образложи краће своје намере, 

одлуке, поступке  

оноликој мери која је неопходна да се 

језик користи ради информисаности и 

оспособљености за једноставну 

комуникацију у усменом и писаном 

облику на страном језику. Тај сегмент 

наставе страног језика који се 

прогресивно увећава од 20 до 50% током 

четворогодишњег образовања мора да 

буде јасно дефинисан и у складу са 

исходима везаним за квалификације 

струке. 

Неопходно је да стручна тематика која 

се обрађује на страном језику прати 

исходе појединих стручних предмета и 

буде у корелацији са њима. Реализација 

наставе језика струке се много више 

огледа у развијању рецептивних 

вештина него продуктивних јер је сврха 

учења страног језика, у првој линији, 

усмерена на то да се ученици оспособе 

да прате одређену стручну литературу у 

циљу информисања, праћења иновација 

и достигнућа у области струке, 

усавршавања и напредовања.  

ПИСАЊЕ  

Оспособљавање 

ученика за писање 

краћих текстова 

различитог садржаја  

• попуњава рачуне, признанице и 

хартије од вредности 

• напише једноставно пословно 

писмо према одређеном моделу 

• опише и појасни садржај схема и 

графикона везаних за струку  

ИНТЕРАКЦИЈА  

Оспособљавање 

ученика за учешће у 

дијалогу на страном 

језику и размену 

краћих писаних 

порука  

• поведе, настави и заврши неки 

једноставан разговор, под условом 

да је лице у лице са саговорником 

• буде схваћен у размени идеја и 

информација о блиским темама у 

предвидљивим, свакодневним 

ситуацијама  

      Стога је спектар текстова који се 

препоручују велики: шематски прикази, 

упутства о примени апарата, 

инструмената или пак материјала, 

хемикалија, рецепти, декларације, краћи 

стручни текстови чији је садржај 

релевантан за тематске садржаје 

стручних предмета, извештаји, каталози, 

програми сајамских активности и сл. 

Веома је битно у раду са таквим 

текстовима одредити добру дидактичку 

подршку. Добро осмишљени налози 

упућују на то да одређене текстове, у 

зависности од тежине и важности 

МЕДИЈАЦИЈА  

Оспособљавање 

ученика да преводи, 

сажима и препричава 

• Сажима садржај текста, филма, 

разговара и сл.  
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садржај краћих 

усмених и писаних 

текстова  

информација које они носе, треба 

разумети глобално, селективно или пак 

детаљно. Продуктивне вештине треба 

ограничити на строго функционалну 

примену реалну за захтеве струке. То 

подразумева писање кратких порука, 

мејлова у оквиру пословне 

комуникације (поруџбенице, 

рекламације, захтеви, молбе) и вођење 

усмене комуникације која омогућава 

споразумевање на основном нивоу било 

у директном контакту са саговорником 

или у телефонском разговору.  

Предвиђен је по један писмени 

задатак у сваком полугодишту.  

МЕДИЈСКА 

ПИСМЕНОСТ  

Оспособљавање 

ученика да користе 

медије као изворе 

информација и 

развијају критичко 

мишљење у вези са 

њима  

• идентификује различита 

гледишта о истој теми  

         

ЗНАЊА О ЈЕЗИКУ  • коректно употребљава 

једноставне структуре користећи 

зависне реченице (уз одређене 

системске елементарне грешке 

које глобални смисао не доводе у 

питање)  
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Наставни предмет: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, прооизводња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Руковалац-механичар  пољопривредне технике 

Годишњи фонд часова: Теорија Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012, 1/2013 – исп, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

ЦИЉ ПРЕДМЕТА  

Општи циљ предмета:  

Циљ физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно - образовним подручјима, 

допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени 

моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада.  

Посебни циљеви предмета:  

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

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

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

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

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

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

1. 

• Здравствена 

култура и физичка 

активност, као 

основа за 

реализовање 

постављених 

циљева и исхода; 

 

• Вежбе обликовања (јачања, лабављење и растезање); 

• Вежбе из корективне гимнастике; 

• Провера стања моторичких и функционалних 

способности; 

 

• 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 
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корективне гимнастике, које 

ће превентивно утицати на 

могуће негативне утицаје 

услед рада у одабраној 

професији; 

2. 

• Развој моторичких 

и функционалних 

способности човека, 

као основа за 

реализовање 

постављених 

циљева и исхода; 

 

• Вежбе снаге без и са малим теговима (до 4 кг.); 

• Трчање на 60 м и 100 м; 

• Трчање на 800 м ученице и 1000 м ученици; 

• Вежбе растезања (број понављања и издржај у крајњем 

положају), 

• Полигони спретности и окретности и спортске игре; 

• Аеробик; 

 

• 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; 

3. 

• Усвајање знања, 

умења и вештина из 

спортских грана и 

дисциплина као 

основа за 

реализовање 

постављених 

циљева и исхода;  

• Програм по избору 

ученика:  

• Ритмичка 

гимнастика и 

народни плесови;  

• Спортска игра (по 

избору);  

• Рукомет;  

• Фудбал;  

• Кошарка;  

 

ПРОГРАМ ПО ИЗБОРУ УЧЕНИКА  

• РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА И НАРОДНИ 

ПЛЕСОВИ 

- Савладавање основних вежби: докорак,", 

мењајући корак галопом у свим правцима, полкин 

корак, далеко високи скок, "makazice; 

- Систематска обрада естетског покрета тела у 

месту и у кретању без реквизита и са реквизитима, 

користећи при томе различиту динамику, ритам и 

темпо, 

- Примена савладане технике естетског покрета и 

кретања у кратким саставима. 

- Треба савладати најмање пет народних плесова. 

- Припрема за такмичење и приредбе и учешће на 

њима.  

• СПОРТСКА ИГРА (по избору) 

- Понављање и учвршћивање раније обучаваних 

елемената игре. 

 

• 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 

• Детаљније опише правила 

спортске гране за коју 

показује посебан интерес - за 

коју школа има услове; 

• Објасни због којих је 
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• Одбојка;  

• Пливање;  

• Борилачке 

вештине;  

• Клизање, смучање; 

- Даље проширивање и продубљавање техничко-

тактичке припремљености ученика у складу са 

изборним програмом за дату игру.  

РУКОМЕТ 

- Увежбавати основне техничке елементе који су 

предвиђени програмским садржајима за основну 

школу. 

- Покривање и откривање играча, одузимање 

лопте, ометање противника. Општи принципи 

постављања играча у одбрани и нападу. Напад са 

једним и два играча и напад против зонске 

одбране. Зонска одбрана и напад "човек на 

човека". Уигравање кроз тренажни процес. 

 

- Правила игре. 

- Учествовање на разредним, школским и 

међушколским такмичењима.  

ФУДБАЛ 

- Увежбавати основне техничке елементе који су 

предвиђени програмским садржајима за основну 

школу. 

- Покривање и откривање играча, одузимање 

лопте и ометање противника. Општи принципи 

постављања играча у нападу и одбрани. Разне 

варијанте напада и одбране. Уигравање кроз 

тренажни процес. 

Правила малог фудбала. 

Учествовање на разним школским и 

међушколским такмичењима.  

КОШАРКА 

- Увежбавати основне техничке елементе који су 

предвиђени програмским садржајима за основну 

школу 

- Техника кошарке. Шутирање на кош из места и 

кретања, шут са једном или обема рукама, са 

разних одстојања од коша. Постављање и кретање 

играча у нападу и одбрани. Одбрана "зоном" и 

"човек на човека". Напад против ових врста 

одбрана. Контранапад у разним варијантама и 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и 

да самостално спроводи 

одређен програм физичке и 

спортске активности; 

• Жели да се бави физичким, 

односно спортским 

активностима, пошто 

сагледава (детектује) 

позитивне карактеристике 

физичке и спортске 

активности - њихове 

позитивне утицаје на здравље, 

дружење и добро 

расположење; 

• Сагледа негативне утицаје 

савременог начина живота 

(пушење, дрога, насиље, 

деликвентно понашање) и 

буде свестан да је физичким, 

односно спортским 

активностима могуће 

предупредити негативне 

утицаје; 

• Комуницира путем физичких 

односно спортских активности 

са својим друговима и ужива у 

дружењу и контактима; 

• Доводи у везу свакодневни 

живот и способност за учење 

и практичан рад са физичким, 

односно спортским 

активностима и правилном 

исхраном; 

• самостално бира физичку, 

односно спортску активност и 

изводи је у окружењу у коме 

живи (да ли си ово намерно 
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принцип блока. 

Правила игре и суђење. 

Учествовање на разредним и школским 

такмичењима.  

ОДБОЈКА 

- Увежбавати основне техничке елементе који су 

предвиђени програмским садржајима за основну 

школу 

- Техника одбојке. Игра са повученим и 

истуреним центром. Смечирање и његова блокада. 

Уигравање кроз тренажни процес. 

- Правила игре и суђења. 

- Учествовање на одељенским, разредним и 

међушколским такмичењима.  

ПЛИВАЊЕ 

- Упознавање и примена основних сигурносних 

мера у пливању; 

- Усвајање две технике пливања (по склоностима 

и избору ученика). Вежбање ради постизања 

бољих резултата. Скок на старту и окрети. 

- Учествовање на одељенским, разредним и 

међушколским такмичењима.  

БОРИЛАЧКЕ ВЕШТИНЕ 

- Избор борилачке вештине која се изучава на 

матичним факултетима спорта и физичког 

васпитања, и која је у програму Школских 

спортских такмичења. Наставник у складу са 

могућностима школе и интересовањима ученика 

предлаже наставни програм.  

КЛИЗАЊЕ И СКИЈАЊЕ 

- Програмски задаци из клизања и скијања обухватају 

савладавање основне технике и упознавање са правилима 

такмичења. Наставник предлаже наставни програм, који се 

заснива на програму клизања и предмета скијање на 

матичним факултетима. 

избацио?. 

• Објасни да покрет и кретање, 

без обзира на то којој врсти 

физичке, односно спортске 

активности припада, има своју 

естетску компоненту (лепота 

извођења, лепота доживљаја); 

• Ужива у извођењу покрета и 

кретања; 

• Наводи основне олимпијске 

принципе и примењује их на 

школским спортским 

такмичењима и у слободном 

времену; 

• Препозна нетолерантно 

понашање својих другова и 

реагује на њега, шири дух 

пријатељства, буде истрајан је 

у својим активностима. 

• Се правилно односи према 

окружењу у коме вежба, 

рекреира се и бави се спортом, 

што преноси у свакодневни 

живот 

• Учествује на школском 

такмичењу и у систему 

школских спортских 

такмичења 

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе • Тестирање и провера савладаности стандарда из основне школе (6 часова)• Теоријских часова (2 у првом и 2 у 

другом полугодишту).• Атлетика (12 часова)• Гимнастика: вежбе на справама и тлу (12 часова).• Спортска игра: по избору школе (12 часова)• Физичка активност, 

односно спортска активност:у складу са могућностима школе а по избору ученика (10 часова).• Пливање (10 часова).• Провера знања и вештина (4 часа). 
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Сваки од образовних профила има карактеристике везане за обављање конкретних стручних послова, који захтевају одређене положаје тела, покрете и кретања, 

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

предмета и професори физичког васпитања дефинишу могуће професионалне поремећаје, на основу чега се програмирају се посебни садржаји, којима се 

обезбеђује превенција. • Биологија • Физика • Екологија • Хемија • Ликовна култура • Музичка култура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупан број часова 60    
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Наставни предмет: МАТЕМАТИКА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Руковалац-механичар пољопривредне технике 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

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

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012, 1/2013 – исп, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви предмета:  

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 

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 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

1. 
Аналитичка 

геометрија у равни 16 

• Системи линеарних једначина. Гаусов алгоритам 

• Декартов координатни систем у равни. 

Координате тачке и растојање између две тачке 

• Једначина праве у Декартовом правоуглом 

координатном систему. Општи и експлицитни 

облик једначине праве 

• Једначина праве одређена тачком и 

коефицијентом правца 

• Једначина праве одређена двема тачкама 

• Узајамни положај две праве 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

1. усмену проверу 

знања 

2. писмену провера 

знања 

3. тестове знања 

• 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 
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Корелација са другим предметима : Физика, Експлоатација пољопривредних машина, Предузетништво 

 

 

• Нормални облик једначине праве и растојање 

тачке од праве 

• Круг 

• Узајамни положај праве и круга 

• 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 

• 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 

2. 

Елементи 

финансијске 

математике 
6 

• Прост каматни рачун (каматни рачун од сто, више 

сто и ниже сто) 

• Примена простог каматног рачуна (рад са 

меницама и са рачуном штедног улога, потрошачки 

кредити) 

• Појам сложеног каматног рачуна 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

1. усмену проверу 

знања 

2. писмену провера 

знања 

3. тестове знања 

• 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 

3. 
Писмени задаци са 

исправкама 8 
Писмени задаци 

Исправак писменог задатка 

Индивидуални рад 

писмено 

 

Укупан број часова 30    
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Наставни предмет: ГЕОГРАФИЈА 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Руковалац-механичар пољопривредне технике 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

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

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012, 1/2013 – исп, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви предмета: 

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

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

• Стицање нових и продубљених знања о савременим географским појавама, објектима и процесима на територији Републике Србије; 

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

• Разумевање актуелне географске стварности наше земље и савременог света; 

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

мултикултуралном и мултијезичком свету; 

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

• Оспособљавање ученика за одговорно опхођење према себи и окружењу и за активно учествовање у заштити, обнови и унапређивању животне средине. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

 

1. 
Увод 2 

• Предмет проучавања, подела и значај 

• Место географије у систему наука 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестови знања 

• 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 

2. 

 

Савремене 

компоненте 

географског 

положаја Србије 

3 

• Површина, границе, државно уређење и 

државна обележја Србије 

• Савремене компоненте географског 

положаја Србије 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестови знања 

• дефинише појам и функције државних 

граница, разуме државно уређење Србије и 

познаје државна обележја: грб, заставу, химну 

• објашњава на карти положај и величину 

територије Србије уз кратак опис битних 

карактеристика граница са суседним земљама 

• дефинише појам југоисточна Европа, лоцира 
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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 

3. 

 

Природни ресурси 

Србије и њихов 

економско 

географски значај 

4 

• Рељеф Србије 

• Клима, воде и водни ресурси, састав и 

карактер тла, биљни и животињски свет 

(одлике и економско-географски значај) 

• Заштићена природна добра у Србији и 

заштита, очување и унапређивање природе 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестови знања 

• одреди у геолошком саставу Србије 

заступљеност стена различите старости, 

састава и порекла значајних за појаву руда и 

минерала 

• лоцира у оквиру геотектонске структуре 

Србије велике целине: Српско-македонску 

масу, Карпато-балканиде, Унутрашње 

динариде, Централне динариде и Панонску 

депресију и објасни њихов постанак (деловање 

унутрашњих тектонских и спољашњих сила) 

• идентификује основне макро-целине рељефа 

Србије: Панонски басен и Планинску област 

• одреди Планинску област и преглед 

громадних, карпатско-балканских, динарских 

планина и већих котлина 

• објасни елементе и факторе климе, разликује 

климатске типове у Србији и њихове одлике 

• направи преглед водног богатства Србије: 

одреди на карти развођа сливова, објасни 

постанак, поделу и значај језера и 

термоминералних вода 

• закључује о економском значају вода за 

снабдевање насеља, наводњавање, производњу 

хидроенергије, пловидбу, рибарство и туризам 

• дискутује о загађивачима, последицама и 

мерама заштите 

• познаје утицај физичко-географских фактора 

на формирање типова вегетације и 

разноврсност животињског света панонске и 
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планинске области Србије 

• дефинише појам природне средине, предмет 

проучавања заштите природе, значај заштите и 

унапређивања природе 

• наведе елементе природне средине, 

загађиваче воде, ваздуха, земљишта; последице 

загађивања и мере заштите. 

• препозна појаве штетне по своје природно и 

културно окружење и активно учествује у 

њиховој заштити, обнови и унапређивању. 

• дефинише: парк природе, предео изузетних 

одлика, резерват природе, споменик природе и 

природне реткости. 

4. 

 

Становништво и 

насеља Србије 
7 

• Антропогеографска обележја Историјско-

географски континуитет насељавања 

Србије 

• Кретање и територијални размештај 

становништва (наталитет, морталитет и 

природни прираштај) 

• Миграције. Појам, значај, типови и 

видови 

• Структура становништва: биолошка, 

економска, социјална, национална (етничка 

и верска) 

• Демографски проблеми и популациона 

политика у Србији 

• Срби и наше становништво ван граница 

Србије 

• Постанак, развој и размештај насеља 

Србије 

• Подела насеља. Сеоска, градска, 

приградска и привремена 

• Економско-географски фактори развоја и 

трансформације насеља и њихових мрежа и 

система 

• Градски центри и њихова улога у 

регионалној организацији Србије 

• Антропогена културна добра и њихова 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестови знања 

• опише антропогеографска обележја и 

историјско-географски континуитет 

насељавања Србије 

• објасни кретање становништва и 

територијални размештај становништва у 

Србији 

• укаже на промену броја становника Србије и 

наведе факторе који условљавају промене 

становништва 

• уз помоћ графичких метода анализира 

основне демографске одлике; да их објашњава, 

врши предвиђања и изводи закључке. 

• дефинише појам миграције и разликује 

типове и видове миграција 

• објасни структуру становништва у Србији 

(биолошка, економска, социјална, национална) 

• разликује појмове: националног, етничког и 

културног идентитета 

• изгради став о једнаким правима људи без 

обзира на расну, националну, верску и другу 

припадност 

• објасни демографске проблеме и 

популациону политику у Србији 

• дефинише појам дијаспоре 

• лоцира подручја на којима живи српско 
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заштита. становништво у непосредном и ширем 

окружењу (Мађарска, Румунија, Македонија, 

Албанија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, 

Хрватска и Словенија) 

• објасни основне карактеристике 

становништва Републике Српске 

• лоцира аутохтоне српске територије (северни 

делови Далмације, Лика, Кордун, Банија, 

Славонија и Барања) 

• објасни радне миграције у европске 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 Србије 

• дефинише појам насеља 

• објасни постанак, развој и размештај насеља 

Србије 

• наведе факторе развоја и трансформације 

насеља и њихових мрежа и система 

• именује антропогена културна добра и 

објасни њихову заштиту 

5. 

 
Привреда Србије 3 

• Основне карактеристике привреде Србије. 

• Пољопривреда, шумарство, лов и риболов 

• Рударство и енергетика 

• Индустрија: појам, подела, структура и 

значај 

• Саобраћај и трговина 

• Туризам 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестови знања 

• анализира утицај природних и друштвених 

чиниоца на условљеност развоја и размештаја 

привреде Србије и групише гране привреде по 

секторима 

• објасни како природни и друштвени фактори 

утичу на развој и размештај пољопривреде 

Србије 

• дефинише гране пољопривреде у ужем 

смислу (земљорадња и сточарство) и ширем 

смислу (шумарство, лов и риболов), наведе 

значај пољопривреде 

• препозна основне функције шумарства, значај 
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шума, факторе који их угрожавају и мере 

заштите 

• утврди значај лова и риболова 

• дефинише значај енергетике и рударства; 

наведе енергетске ресурсе и минералне 

сировине и направи њихов картографски 

преглед на територији Србије 

• објасни појмове индустрија и 

индустријализација, одрживи развој и наведе 

факторе развоја и размештаја, поделу 

индустрије и њен значај 

• анализира утицај природних и друштвених 

фактора на развој саобраћаја, кратко опише 

врсте саобраћаја и њихов значај 

• направи картографски преглед главних 

друмских и железничких праваца у Србији, 

пловних река и канала, већих лука и аеродрома 

• дефинише појмове: трговина, трговински и 

платни биланс и одреди значај трговине 

• анализира утицај природних и друштвених 

фактора на развој туризма, дефинше и наведе 

поделу туризма 

6. 

 

Регионалне целине 

Србије 
9 

• Војводина 

• Шумадија и Поморавље (западно и 

велико) Западна Србија 

• Старовлашко-рашка висија 

• Источна Србија 

• Јужно Поморавље 

• Косово и Метохија 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестови знања 

• дефинише појам регије и направи 

картографски преглед регионалних целина 

Србије 

• лоцира на карти Србије границе Војводине и 

њених предеоних целина и препозна њене 

природне и друштвене одлике 

• потврди на карти Србије границе Шумадије и 

Поморавља и наведе њихове природне и 

друштвене одлике 

• препозна на карти Србије границе Западне 

Србије и опише њене природне и друштвене 

одлике 

• покаже на карти Србије Старовлашко-рашку 

висију уз анализу њених природних и 

друштвених одлика 

• лоцира на карти Србије границе Источне 
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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 

7. 

Србија и 

савремени процеси 

у Европи и Свету 

4 

• Сарадња Србије са другим државама и 

међународним организацијама 

• Европска унија - оснивање, чланице, 

циљеви, проблеми, фондови и њихова 

приступачност 

• Однос Србије према осталим европским и 

ваневропским економским и политичким 

интеграцијама 

• Светско тржиште капитала, структура и 

међународни значај 

• Уједињене нације. Структура и 

међународни значај. Србија и УН 

• Глобализација као светски процес 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестови знања 

• дефинише појмове: процес интеграције, 

демократска регионализација, глобализација 

• објасни економске интеграције на Балкану и у 

југоисточној Европи и познаје мирољубиву 

политику Србије у међународним оквирима и 

на Балкану 

• опише историјат развоја, наведе циљеве и 

дефинише проблеме унутар Уније 

• објасни услове које Србија треба да испуни да 

би постала равноправна чланица заједнице 

• разликује улогу, значај и видове деловања 

међународних организација: (ЦЕФТА, ЕФТА, 

НАФТА, ОЕЦД, ОПЕК, АПЕК, Г8, БРИК...) 

• објасни улогу, значај и видове деловања 

Светске банке и Међународног монетарног 

фонда и улогу Србије у овим организацијама 

• опише историјат развоја УН, наведе циљеве и 

структуру организације и образложи 

приврженост Србије УН 

• дефинише појам глобализације и разликује 

политичке, територијалне, економске, културне 

и друге видове глобализације 

Укупан број часова  32    

Корелација са другим предметима: Српски језик и књижевност,  Историја,  Стручни предмети у зависности од образовног профила, Грађанско васпитање 
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Наставни предмет: ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Руковалац-механичар пољопривредне технике 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

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

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012, 1/2013 – исп, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви предмета: 

• 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. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама Вредновање остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. 

Основни 

појмови 

екологије 

4 

• Дефиниција, предмет истраживања 

и значај екологије 

• Структура екосистема 

• Процеси који се одигравају у 

екосистему 

• Биодиверзитет 

• Биосфера као јединствени еколошки 

систем Земље 

Евидентирање и оцењивање ученика 

(путем усмене и писане провере 

знања, тестирања, израде 

презентација ) 

 

 

 

• Дефиниција, предмет истраживања и значај 

екологије 

• Структура екосистема 

• Процеси који се одигравају у екосистему 

• Биодиверзитет 

• Биосфера као јединствени еколошки систем 

Земље  

 

2. 

Животна 

средина и 

одрживи 

развој 

18 

• Извори загађивања животне средине 

• Последице загађивања животне 

средине 

• Заштита животне средине и 

одрживи развој 

• Глобалне промене у животној 

средини и њихове последице 

Евидентирање и оцењивање ученика 

(путем усмене и писане провере 

знања, тестирања, израде 

презентација ) 

• наведе изворе загађивања животне средине 

• анализира врсте загађивања свог 

непосредног окружења 

• процени последице загађивања животне 

средине 

• објасни значај одрживог развоја 

• наведе облике енергетске ефикасности 

• наведе узроке нестајања биљних и 

животињских врста на територији Србије 

• испољи одговоран однос према домаћим 

животињама, кућним љубимцима, огледним 
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*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Географија, Физика, Хемија, Исхрана људи  

 

 

 

 

 

 

 

 

животињама, крзнашицама и осталим 

угроженим животињским и биљним врстама 

• процени последице глобалних климатских 

промена 

 

3. 

Еколошка 

култура 
10 

• Уређење животног и радног 

простора 

• Потрошачка култура 

• Употреба ГМ хране 

• Утицај савременог начина живота 

на здравље човека 

Евидентирање и оцењивање ученика 

(путем усмене и писане провере 

знања, тестирања, израде 

презентација ) 

• објасни значај одржавања личне хигијене, 

хигијене животног и радног простора 

• разликује адитиве опасне по здравље 

• објасни значај употребе производа у складу 

са декларацијом и упутством у циљу очувања 

сопственог здравља и заштите животне 

средине 

• процени значај употребе биоразградиве 

амбалаже 

• објасни начине и значај одлагања отпада 

• протумачи утицаје стреса, буке, 

психоактивних супстанци, брзе хране и 

физичке активности на здравље човека 

Укупан број часова         32      
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Наставни предмет: СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Руковалац-механичар пољопривредне технике 

Годишњи фонд часова: 

 

Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

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

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012, 1/2013 – исп, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви предмета:  

Упознавање са функционисањем, структуром и организацијом друштва  

• Упознавање са Уставом Републике Србије, његовим историјским претечама и правосудним системом Републике Србије  

• Упознавање са политиком као вештином управљања друштвом 

• Оспособљавање за демократско мишљење 

• Упознавање са функционисањем државних институција и органа власти  

• Богаћење знања о људским правима и слободама и о улози појединца у друштвеном и политичком животу  

• Обогаћивање знања о државности Републике Србије поређењем традиције и садашњег стања 

• Развијање знања о аутономији и локалној самоуправи  

• Развијање знања о културним тековинама  

• Оспособљавање за живот у друштву изложеном сталним променама и изазовима које доноси развој савременог друштва 

• Стицање знања о хоризонталној и вертикалној покретљивости друштва 

Редни 

бр. 
Назив теме Бр. часова Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. 

Структура  и 

организација 

друштва 

8 

• Појам и елементи друштва 

• Друштвене групе 

• Брак и породица 

• Друштвена подела рада 

• Друштвено раслојавање 

•Друштвене установе и 

организације 

• Насеља и становништво 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• 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 друштвене 

организације и направи разлику између њих 

• разликује особености сеоског и градског 

становништва 

 

2. 

Устав и правна 

држава у 

Републици Србији 

4 

• Значење Устава Републике 

Србије 

• Принципи уставност и 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

• схвати значај устава као највишег правног акта 

• разликује устав од закона 

• направи преглед развоја уставности у Србији 
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законитости 

• Уставни суд 

• Редовни судови 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• разликује уставност и законитост 

• уочи значај владавине права и правне државе 

• зна основне одредбе Устава Републике Србије 

• схвати функционисање правосудног система 

Републике Србије 

• разликује врсте судских поступака 

 

3. 

Демократија и 

механизми власти 

у Републици 

Србији 

4 

• Сувереност народа и грађани 

• Облици непосредне демократије 

• Вишепартијски систем 

• Избори 

• Скупштина 

• Органи власти 

 

 

 

 

 

 

 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• објасни појам, развој и облике суверености и 

демократије 

• опише улогу политике у друштву 

• зна државне симболе и елементе државности 

• разликује законодавну, извршну и судску власт 

• разликује удружења грађана и политичке 

партије 

• препозна идеолошке разлике партија и поделу 

на левицу, десницу и центар 

• схвати изборни поступак и конституисање 

скупштине и владе 

• разликује државне органе власти 

4. 

Грађанин  и 

његова права и 

слободе у србији 

4 

• Политичке слободе и права 

грађана 

• Економске слободе и права 

грађана 

• Личне слободе и права грађана 

• Остале слободе и права грађана 

• Заштита уставом гарантованих 

права и слобода 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• схвати људска права и слободе и свој положај у 

друштву 

• уочи специфичности породичног права 

• зна на који начин се штите права и слободе 

грађана 

5. 

Србија  као 

држава, 

аутономија и 

локална 

самоуправа 

3 

• Србија, њена државност и 

уставотворна власт (традиција и 

садашње стање) 

• Облици аутономије 

• Демократска локална самоуправа 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• пореди садашње стање и традицију државности 

и уставности у Србији 

• разликује аутономију и локалну самоуправу 

• разуме функционисање локалне самоуправе 

6. 
Култура  и 

друштво 
5 

• Појам културе и цивилизације 

• Религија 

• Настанак религијског мишљења 

• Монотеистичке религије 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

• уочи разлику и сличности између културе и 

цивилизације 

• схвати настанак религије и религијског 

мишљења 
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*Корелација са другим наставним предметима/модулима:Историја 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Хришћанство 

• Обичај и морал 

• Уметност 

• Масовна култура 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• идентификује монотеистичке религије и 

објасни специфичности хришћанства 

• разликује обичај и морал 

• схвати разлику између уметности, масовне 

културе, подкултуре, шунда и кича 

7. 

Друштвене  

промене и развој 

друштва 

4 

• Појам и врсте друштвених 

промена 

• Друштвена покретљивост 

• Друштвени развој 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• идентификује друштвене промене 

• зна основне карактеристике хоризонталне и 

вертикалне покретљивости 

• препозна друштвени развој 

• формира став према савременим тенденцијама 

у развоју глобалног друштва 

укупан број часова       30         
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Б. Изборни предмет: РУКОВАЛАЦ-МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ (Трећи разред) 

Наставни предмет: ВЕРСКА НАСТАВА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Руковалац-механичар пољопривредне технике 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

37     

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње школе  ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 6/2003, 23/2004, 9/2005 и 11/2016) 

ЦИЉЕВИ верске наставе, као изборног предмета, у оквиру средњошколског образовања и васпитања јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство 

традиционалних цркава и верских заједница које живе и делају на нашем животном простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот и 

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. Притом упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене, историјски дате цркве или верске заједнице треба да се 

остварује у отвореном и толерантном дијалогу, уз уважавање других религијских искустава и философских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних 

искустава и достигнућа човечанства. 

ЗАДАЦИ верске наставе су 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; 

- буди потреба и 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; 

- развија и негује 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 своје властите личности и ка 

остваривању сусрета са светом, са природом и, пре и после свега, са Богом; 

- изграђује способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског стваралаштва у науци и другим 

областима; 

- изграђује свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и 

природи. 

ЦИЉ наставе православног катихизиса (веронауке) у средњем образовању и васпитању јесте да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући 

две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки (будући) живот (димензију идеалног). То значи да ученици систематски 

упознају православну веру у њеној доктинарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се излагање хришћанског виђења живота и 

постојања света обавља у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којима се настоји показати да хришћанско виђење 

(литургијско, као и подвижничко искуство Православне Цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и верско 

образовање. Све ово спроводи се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и на делатном плану, уз настојање да се доктринарне поставке спроведу 

у свим сегментима живота (однос са Богом, са светом, са другим људима и са собом). 
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ЗАДАЦИ у настави православног катихизиса (веронауке) су да код ученика: 

- развије отвореност и однос према Богу као Другој и другачијој Личности у односу на нас, као и отвореност и однос према другом човеку као икони Божјој, 

личности, такође, другачијој у односу на нас, те да се између ове две релације оствари узајамно зависна веза (свест о заједници); 

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

односу са природом која нас окружује и друго, као и за одговарање на питања у светлу православне хришћанске вере и искуства Цркве; 

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

областима стваралаштва (при чему се остварује комплементарност са другим наукама); 

- помогне у одговорном обликовању заједничког живота са другим, у изналажењу равнотеже између властите личности и заједнице, у остварењу сусрета са светом 

(са људима различитих култура, религија и погледа на свет, са друштвом, са природом) и са Богом; најзад, 

- изгради уверење да је свет и све што је у њему, створен за вечност, да су сви створени да буду причасници вечног живота, те да се из те перспективе код ученика 

развије способност разумевања, преиспитивања и вредновања сопственог односа према другом човеку као непоновљивом бићу и према творевини Божјој и 

изгради спремност на покајање. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

1. 

УВОД 

1. Понављање кључних 

појмова обрађених у 

другом разреду средње 

школе  

2 

• Специфичности наставе Православног 

катихизиса у средњој школи и 

гимназијама; 

• Рекапитулација обрађених садржаја о 

стварању света и човека, прародитељском 

греху и историји спасења.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• 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.  

2. 

ХРИСТОСИСТИНИТИ 

БОГ И ИСТИНИТИ 

ЧОВЕК  

2. Господ Исус Христос: 

Нови Адам, Месија и 

Емануил 

3. Исус Христос - 

Оваплоћени Логос Божји 

4. Христос истинити Бог и 

истинити Човек 

5. Теологија иконе 

(систематизација теме)  

4 

• Господ Исус Христос: Нови Адам, Месија 

и Емануил; 

• Исус Христос - Оваплоћени Логос Божји; 

• Христос истинити Бог и истинити Човек.  
Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи ће разуме значење израза 

Нови Адам, Месија и Емануил, 

Логос; 

• моћи да изложи зашто је Исус 

Христос као посредник између 

Бога и човека једини Спаситељ 

света; 

• моћи да у прологу Јеванђеља по 

Јовану укаже на места у којима се 

говори о Богу као Логосу; 

• моћи у основним цртама да опише 

зашто је могуће да се у 

новозаветној Цркви представља 

Бог; 
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• моћи да наведе основне разлике 

између слике и иконе.  

3. 

ПРИБЛИЖИЛО СЕ 

ЦАРСТВО БОЖЈЕ... 

6. Почетак Христове 

проповеди 

7. Блаженства 

8. Беседа на гори 

9. Параболе о Царству 

Божјем 

10. Царство Божје - циљ 

Христове проповеди 

(систематизација теме) 

5 

• Христова проповед; 

• Беседа на гори; 

• Параболе о Царству Божјем; 

• Царство Божје - циљ Христове 

проповеди.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да закључи да је Царство 

Божје заједница са Христом; 

• моћи да увиде актуелност 

Христове проповеди; 

• знати да је Христова делатност и 

проповед позив свима у Царство 

Божје; 

• моћи да увиде како поуке из 

Христове проповеди могу да 

примене на сопствени живот.  

4. 

ГДЕ ЈЕ ХРИСТОС ТУ ЈЕ 

И ЦАРСТВО БОЖЈЕ  

11. Где је Христос ту је и 

Царство Божје 

12. Преображење Христово 

и објава Његовог страдања 

13. Лазарево Васкрсење и 

Улазак Христов у 

Јерусалим 

14. Тајна Вечера слика 

Царства Божјег 

15. Христос Нова Пасха 

16. Вазнесење и Други 

Долазак Христов 

17. Свети Дух Утешитељ - 

Дух заједнице и Цар 

Небески (систематизација 

теме)  

7 

• Где је Христос ту је и Царство Божје; 

• Преображење Христово и објава Његовог 

страдања; 

• Лазарево Васкрсење и Улазак Христов у 

Јерусалим; 

• Тајна Вечера 

• Христос Нова Пасха; 

• Свети Дух Утешитељ - Дух заједнице и 

Цар Небески.  
Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да повеже догађај 

Преображења са литургијском 

песмом "Видјехом свјет истиниј..."; 

• моћи да разуме да је свака 

заједничка трпеза израз 

заједништва; 

• моћи да разуме да Христос 

Тајном Вечером установљује начин 

на који ће остваривати заједницу са 

својим ученицима у све дане до 

свршетка века; 

• моћи да разуме да сва радост 

хришћанске вере извире из свести о 

победи над смрћу и Христовом 

сталном присуству; 

• моћи да, причешћујући се, 

доживљава себе као учесника Тајне 

Вечере; 

• моћи да у основим цртама изложи 

смисао Христовог страдања и 

смрти; 

• моћи да објасни да се Христос 

вазноси на небо да би узнео људску 

природу Оцу; 
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• моћи да разуме да се Христос 

вазноси на небо да би наша вера у 

Христа била слободна (а не 

изнуђена); 

• знати да је општење са Христом и 

данас могуће у заједници Духа 

Светога - у Цркви  

5. 

МОЈ ЖИВОТ У ХРИСТУ  

18. Покајање и праштање 

19. Труд и ревност 

20. Вера и формализам у 

вери 

21. Света Литургија - 

пројава Царства Небеског 

(систематизација теме)  

4 

• Покајање и праштање; 

• Труд и ревност; 

• Вера и формализам у вери; 

• Света Литургија - пројава Царства 

Небеског.  
Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да разуме да покајање 

(преумљење) значи постављање 

Царства Божјег за приоритет 

живота; 

• моћи да разуме да покајање 

подстиче човека да тражи Царство 

Божје; 

• знати да истински однос са Богом 

не сме бити формалистички; 

• бити свестан значаја испуњавања 

Христових заповести у свом 

животу; 

• схватити да се учешћем на 

Литургији учествује у Царству 

Божјем.  

6. 

СВЕТОТАЈИНСКИ 

ЖИВОТ ЦРКВЕ  

22. Крштење и 

Миропомазање 

23. Покајање и исповест 

24. Свештенство 

25. Света Литургија - 

Светајна Цркве  

4 

• Крштење и Миропомазање; 

• Покајање и исповест; 

• Свештенство; 

• Света Литургија - светајна Цркве.  
Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи на основном нивоу да 

тумачи новозаветна сведочанства о 

значају Крштења; 

• моћи да схвати да је Крштење 

прихватање позива на светост; 

• моћи да објасни да 

Миропомазање значи примање 

дарова Светог Духа за служење у 

Цркви; 

• моћи да схвати да су исповест и 

покајање повратак у наручје Очево 

и заједницу Цркве; 

• знати да су службе у Цркви 

дарови Духа Светога; 

• моћи да међусобно разликује 

различите службе у Цркви 
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Корелација с другим предметима / модулима: Српски језик и књижевност ,Грађанско васпитање, Историја, Екологија,  Географија, Филозофија , Психологија,  

Социологија,  Ликовна култура,  Музичка култура 

 

 

 

 

 

(епископ, свештеник, ђакон, лаик) и 

увиди њихову повезаност; 

• бити свестан да све Тајне свој 

смисао добијају у Литургији.  

   

7. 

НОВОЗАВЕТНА 

РИЗНИЦА  

26. Анафора светог 

Василија Великог 

27. Литургијски контекст 

молитве Оче наш 

28. "Ако једном од ових 

малих учинисте, мени 

учинисте..." 

29. Христов однос према 

потребитима 

30. Сви сте једно у Христу  

5 

• Анафора светог Василија Великог; 

• Литургијски контекст молитве Оче наш; 

• Ако једном од ових малих учинисте, мени 

учинисте...; 

• Христов однос према потребитима; 

• Сви сте једно у Христу...  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да препозна догађаје из 

историје спасења у Анафори 

Василија Великог; 

• моћи да тумачи молитву Оче наш 

као литургијску молитву; 

• моћи да разуме да братска 

хришћанска љубав своје порекло 

има у примеру Христове љубави; 

• бити свестан да хришћанско 

братољубље превазилази крвно и 

национално порекло; 

• моћи да уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса 3. 

разреда средње школе.  

* Укупан број часова Остали број часова предвиђен је за друге типове часа. 
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Наставни предмет: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи  

Образовни профил: Руковалац-механичар пољопривредне технике 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

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

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012, 1/2013 – исп, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљ  предмета: Образовање ученика за активно учешће у демократском друштву 

Задаци: Оспособљавање ученика за учешће у локалним акцијама 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

1. 
Демократија и 

политика 
4 

• Користи прилоге и радне материјале који се 

налазе у приручнику и осмишљени су за сваку 

радионицу 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење 

остварености исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• Објасни појмове демократија, политика, 

власт, грађански живот 

• Објасни (разлике демократског од 

недемократског начина одлучивања 

• Објасни разлике непосредне од посредне 

демократије 

• Анализира различите начине 

ограничавања власти 

• Разликује надлежности законодавне, 

извршне и судске власти 

 

2. 
Грађанин и друштво 8 

• Користи прилоге и радне материјале који се 

налазе у приручнику и осмишљени су за сваку 

радионицу 

• Посета локалној самоуправи где га 

запослени упознају са службама, пословима и 

начином свог рада 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење 

остварености исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• 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 и политичи систем 
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(различите форме грађанског удруживања, 

различите форме грађанских иницијатива и 

акција) 

• Детектује и анализира факторе који/ 

ометају/ подстичу демократски развој 

друштва 

3. 

Грађанска и 

политичка права и 

право на грађанску 

иницијативу 

8 

• Користи прилоге и радне материјале који се 

налазе у приручнику и осмишљени су за сваку 

радионицу 

• Организује симулацију рада Скупштине у 

процесу доношења одлуке на основу 

процедура које постоје у Скупштини 

• Упознавања са радом локалних удружења 

грађана и њиховим програмима рада 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење 

остварености исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• Објасни појам људских права 

• Наведе врсте људских права и објасни 

њихов садржај 

• Детектују примере поштовања/кршења 

људских права у актуелним медијима 

• Објасни улогу појединца у заштити и 

остваривању људских права 

• Објасни појам грађанска иницијатива 

• Наведе надлежности општине и послове 

којима се бави 

• Разликује формалну од неформалне 

иницијативе 

• Објасни форму и садржај формалног 

предлога 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. 

4. 
Планирање конкретне 

акције 
6 

• Користи прилоге и радне материјале који се 

налазе у приручнику и осмишљени су за сваку 

радионицу 

• Израђује пројектни план за изабрани 

проблем, користећи понуђену структуру и 

кораке 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење 

остварености исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• Идентификује проблеме у својој локалној 

заједници 

• Анализира изабране проблеме, изучава их 

• Предлаже активности и дискутује о њима 

са осталим члановима тима 

• Сарађује са члановима тима и учествује у 

доношењу одлука 

• Формулише циљеве и кораке акције 
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• Иницира активности, прати их и оцењује 

их 

• Представи, путем јавне презентацију, 

нацрт акције и резултате акције 

5. 
Свет професионалног 

образовања и рада 
6 

• Користи прилоге и радне материјале који се 

налазе у приручнику и осмишљени су за сваку 

радионицу 

• Проналази, анализира различите начине и 

изворе тражења информација значајних за 

даљи професионални развој 

• Пише личну радну биографију и пратећег 

писма према предложеном моделу 

• Симулира разговор послодавца и кандидата 

за посао 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење 

остварености исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• Поставља циљеве личног развоја и 

планира свој развој 

• Анализира сопствене вештине, 

способности, особине значајне за даљи 

професионални развој 

• Активно тражи информације значајне за 

даљи професионални развој 

• Напише личну радну биографију 

• Представи своје личне карактеристике 

приликом разговора са послодавцем 

Укупан број часова     32    

*Корелација са другим предметима/модулима: Српски језик и књижевност, Историја, Социологија са правима грађана, 
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В. Обавезни стручни предмети: РУКОВАЛАЦ-МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ (Трећи разред) 

Наставни предмет: ОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Руковалац механичар пољопривредне технике 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

  224 30 

Недељни фонд часова:   7  

Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране 

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви предмета:  
- 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 одговарајућег квалитета рада; 

- Упознавање са функционалним и техничким карактеристикама алата, апарата и уређаја који се користе за оправку пољопривредне технике; 

- Оспособљавање за вођења евиденције одржавања и оправке пољопривредне технике; 

- Развијање техничке културе. 

 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

Часова 
Садржаји 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Начин проверавања 

исхода/ циљева 

учења 

 

1. 

 

Технологија 

оправке 

254 

Практична настава и настава у блоку: 

• Припрема за рад пољопривредних машина; 

• Технологија оправке машина; 

• Провера исправности машина; 

• Оправка транспортних средстава; 

• Алат и опрема за оправку; 

• Дијагностика пољопривредне технике; 

• Облици појаве кварова и њихови узроци; 

• Радионице за оправку пољопривредне технике; 

• Алат и опрема за оправку; 

• Прописи заштите на раду и заштите животне 

средине. 

 

 

: припреми машине за извођење технолошких 

операција; 

• прати рад машина, уочава недостатке и 

отклања кварове; 

• замени неисправне делове машина;  

• обави оправку прикључних машина; 

• провери исправност машина након оправке; 

• обави оправке уређаја мотора; 

• обави оправке уређаја трактора; 

• обави оправку транспортних средстава; 

• користи алат и опрему за оправку; 

• користи опрему за дијагностику; 

• користи радионички приручник; 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 

остварености 

исхода 

• тестове знања 

• тестове 

практичних 

вештина 

• дневнике 

практичног рада 
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*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Пољопривредне машине, Мотори и трактори, Професионална пракса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• одржава хигијену у објектима за оправку 

машина; 

• примени мере заштите на раду и заштите 

животне средине. 

Укупан број часова 254    
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Наставни предмет: ЕКСПЛОАТАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАШИНА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи  

Образовни профил: Руковалац -  механичар пољопривредне технике 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64 32 192 30 

Недељни фонд часова: 2 1 6  

Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране 

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви предмета:  
- Упознавање са начинима и поступцима рационалног коришћења пољопривредних машина; 

- Оспособљавање за правилно руковање и коришћење погонских, прикључних и самоходних машина; 

- Оспособљавање за вођење евиденције рада и одржавање машина; 

- Оспособљавање за рационално трошење енергије и материјала. 

 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 
Садржаји 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

Начин проверавања 

исхода/ циљева учења 

 

1. 

Техничко-

експлоатациона 

својства 

трактора 

 

32 

Теорија: 

• Експлоатациона својства трактора; 

• Енергетска својства трактора; 

• Енергетска својства и кинематика машина и 

агрегата; 

• Производност агрегата и самоходних машина. 

• дефинише тежиште и расподелу масе 

трактора; 

• дефинише радне карактеристике 

трактора; 

• објасни специфични притисак 

трактора; 

• објасни биланс снаге трактора; 

• дефинише степен искоришћења 

трактора; 

• дефинише вучни отпор машина и 

агрегата; 

• објасни кинематику машинско-

тракторског агрегата; 

• објасни производност рада 

машинских агрегата; 

• наведе мере за повећање 

производности рада машина; 

• објасни начине рада агрегата. 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 

• тестове практичних 

вештина 

• дневнике вежби 
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 32 

Вежбе: 

• Одређивање тежишта трактора; 

• Мерење сабијености земљишта; 

• Снага тракторског мотора; 

• Снага на потезници и вучна сила трактора; 

• Отпор машина и агрегата; 

• Производност машина и агрегата. 

• одреди тежиште трактора рачунским 

путем; 

• одреди тежиште трактора мерењем 

тежине; 

• измери сабијеност земљишта;  

• израчуна снагу трактора на 

потезници; 

• израчуна степен искоришћења 

трактора; 

• израчуна отпор машина и агрегата; 

• израчуна производност машина и 

агрегата. 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 

• тестове практичних 

вештина 

• дневнике вежби 

 

 

2. 

Експлоатација 

машина и 

агрегата 

32 

Теорија: 

• Експлоатација машина за обраду и ђубрење; 

• Експлоатација машина за сетву и садњу; 

• Експлоатација машина за негу усева и заштиту 

биља; 

• Експлоатација система за наводњавање; 

• Експлоатација комбајна; 

• Експлоатација машина за вађење шећерне 

репе; 

• Експлоатација машина за спремање сена и 

силаже; 

• Обрасци за вођење евиденције. 

• објасни рад агрегата за обраду и 

ђубрење; 

• објасни начине рада и опслуживање 

машина за сетву и садњу; 

• дефинише експлоатационе 

карактеристике машина за негу усева и 

заштиту биља; 

• дефинише експлоатационе 

карактеристике комбајна; 

• објасни састављање агрегата и начин 

рада машина за вађење шећерне репе; 

• дефинише експлоатационе 

карактеристике машина за спремање 

сена и силаже; 

• наведе и опише обрасце за вођење 

евиденције. 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 

• тестове практичних 

вештина 

• дневнике вежби 

 

  222 

Практична настава и настава у блоку: 

• Састављање машинско-тракторских агрегата; 

• Припрема агрегата за рад; 

• Брзина кретања агрегата; 

• Вучне карактеристике трактора;  

• Отпор прикључних машина; 

• Кретање агрегата на њиви; 

• Евиденција; 

• Орање земљишта; 

• Предсетвена припрема земљишта; 

• 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; 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 

• тестове практичних 

вештина 

• дневнике вежби 
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• Ђубрење земљишта; 

• Сетва и садња; 

• Нега и заштита усева; 

• Убирање плодова;  

• Мере заштите на раду. 

• води евиденцију рада и одржавања;  

• узоре земљиште на наор и разор; 

• изведе равно орање; 

• обави предсетвену припрему; 

• обави сетву и садњу; 

• изведе ђубрење земљишта; 

• обави култивацију и прскање;  

• рукује машинама за убирање 

плодова;  

• примени мере заштите на раду. 

Укупан број часова 318    

*Корелација са другим предметима/модулима: Пољопривредне машине, Мотори и трактори, Професионална пракса 
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Наставни предмет: ОСНОВИ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Руковалац механичар пољопривредне технике 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64 32   

Недељни фонд часова: 2 1   

Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране 

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви предмета:  
- Стицање знања о биолошким, агротехничким и другим знањима неопходним за укључивање у технолошке процесе биљне производње;  

- Стицање знања о основним карактеристикама воћарске производње 

- Усвајање потребних знања из области сточарства, 

- Развијање интересовања ученика да путем усвајања основа пољопривредне производње овладају најелисходнијом применом пољопривредне технике. 

Задаци: 
 • Оспособљавање за препознавање биљних болести, штеточина и корова 

• Оспособљавање за сузбијање биљних болести, штеточина и корова; 

• Правилна примена науке ради очувања људског здравља и животне средине 

• Упознавање са начинима наводњавања и њиховим карактеристикама; 

• Стицање основних знања о наводњавању пољопривредних култура 

Редни  

бр. 
Модул 

Бр.  

часова 
Садржаји 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 
Начин проверавања 

исхода/ циљева учења 

1. 

 

Биљне болести, 

штеточине и 

корови 

20 

Теорија: 10 часова 

• Општи појмови о биљним 

болестима; 

• Општи појмови о биљним 

штеточинама; 

• Општи појмови о коровским 

биљкама. 

 

 

 

 

 

 

 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 

• дефинише појам биљних болести; 

• наброји врсте биљних болести у зависности од узрока; 

• објасни основне карактеристике непаразитних болести; 

• објасни основе паразитних 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.  

 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 

• тестова практичних 

вештина 

• дневнике вежби 
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Вежбе: 10 часова 

-Биљне болести; 

-Биљне штеточине; 

-Инсекти; 

-Корови. 

 

- разликује биљне болести у зависности од узрока; 

- разликује биљне штеточине; 

- распознаје штеточине; 

- распознаје корове; 

- изради инсектаријум и хербријум. 

 

2. 

Сузбијање 

биљних болести, 

штеточина и 

корова 

44 

Теорија: 22 часа 

• Сузбијање биљних болести, 

штеточина и корова; 

• Токсикологијапестицида. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вежбе:22 часа 

-Употреба препарата за заштиту 

биља; 

-Прописи заштите на раду и 

заштите животне средине 

• 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 производње 

пестицида; 

• наброји и објасни начине употребе пестицида; 

• објасни састав и особине пестицида; 

• наброји и дефинише појмове везане за примену 

пестицида, перзистентност, резистентност, каренца и 

фитотоксичност; 

• објасни могућност комбиноване примене пестицида 

(компатибилност); 

• наброји и објасни најчешће коришћене зооциде: 

акарициди, инсектициди, нематоциди, молускоциди, 

родентициди, 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 са 

пестицидима. 

 

- користи хербициде за културе које се најчешће гаје у 

датом  реону; 

-дозира хемијска средства; 

-израчуна концентрацију и количине по јединици 

површине; 

-измери одређену количину препарата на парцели; 

-припреми препарат за прскање у зависности од 

• Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 

• тестова практичних 

вештина 

• дневнике вежби 
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формулације; 

-користи заштитну опрему у раду са пестицидима. 

3. 

 
Биљка и вода 12 

• Вода као фактор за 

наводњавање; 

• Производња у условима 

наводњавања; 

• Појаве које прате 

наводњавање; 

• Залихе воде у природи и 

њихова подела; 

• Појам и врсте падавина, 

мерење и анализа; 

• Површинске воде; 

• Подземне воде; 

• Земљишна и ваздушна суша; 

• Коренов систем биљака; 

• Начин снабдевања биљака 

водом; 

• Активна ризосфера и њен 

водни режим; 

• Кретање воде у биљци; 

• Транспирација;  

• Критичан период потребе 

биљака за водом. 

• објасни значај и потребу за наводњавањем; 

• објасни предности производње у условима 

наводњавања; 

• дефинише атмосферске 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. 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 

 

 

4. 

Наводњавање 

пољопривредних 

култура 

20 

• Површинско наводњавање 

(бразде, преливање, потапање); 

• Подземно наводњавање 

(субиригација); 

• Наводњавање вештачком 

кишом; 

• Наводњавање капањем; 

• Критеријуми за избор начина 

наводњавања; 

• Одређивање момента заливања 

и заливне норме 

• Одређивање моменталне 

влажности земљишта; 

• Обрачун количине воде у 

• наброји начине наводњавања; 

• дефинише површинско наводњавање; 

• објасни карактеристике површинског наводњавања; 

• дефинише подземно наводњавање; 

• објасни карактеристике подземног наводњавања; 

• дефинише наводњавање вештачком кишом; 

• 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 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 
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земљишту; 

• Постављање система за 

наводњавање; 

• Наводњавање ратарских 

култура; 

• Наводњавање у повртарству; 

• Наводњавање у воћарству и 

виноградарству. 

влажности земљишта; 

• одреди моменталну влажност земљишта визуелном 

методом и методом сушења у сушници; 

• дефинише норму наводњавања; 

• одреди норму заливања; 

• наброји врсте система за наводњавање; 

• објасни специфичности наводњавања појединих 

пољопривредних култура; 

• постави поједине системе за наводњавање 

Укупан број часова 96    

*Корелација са другим  предметима/модулима: Пољопривредне машине, Експлоатација пољопривредних машина, Професионална пракса 
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Наставни предмет: ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерадахране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Руковалац-механичар пољопривредне технике 
Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у  блоку 

 60   

Недељни фонд часова:  2   

Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране 

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви предмета: 

- Развијање пословних и предузетничких знања, вештина и понашања 

- Развијање предузетничких вредности и способности да се препознају предузетничке могућности у локалној средини и делује у складу са тим. 

- Развијање пословног и предузетничког начина мишљења 

- Развијање свести о сопственим знањима и способностима и даљој професионалној орјентацији 

- Оспособљавање за активно тражење посла (запошљавање и самозапошљавање) 

- 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. 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по 

модулима 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Вредновање остварености 

исхода 

1. 

 

Предузетништво и 

предузетник 
 

6 

• Појам, развој и значај 

предузетништва 

• Профил и карактеристике 

успешног предузетника  

• Мотиви предузетника 

• Технике и критеријуми за 

утврђивање 

предузетничких 

предиспозиција 

• наведе адекватне примере предузетништва из 
локалног окружења  
• наведе карактеристике предузетника  
• објасни значај мотивационих фактора у 
предузетништву  
• доведе у однос појмове иновативност, 
предузимљивост и предузетништво  
• препозна различите начине отпочињања посла у 
локалној заједници 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• активност ученика на часу 
• редовност и прегледност 
радне свеске 
• домаће задатке 
• тестове знања 
• израду практичних радова 
(маркетинг, организационо-
производни и финансијски 
план) 
• израду коначне верзије 
бизнис плана 
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• презентацију 

 

2. 

Развијање и процена 

пословних идеја, 
маркетинг план 

16 

• Трагање за пословним 

идејама 

• Процена пословних 

могућности за нови 

пословни подухват 

• swot анализа  

• Структура бизнис плана и 

маркетинг плана као 

његовог дела  

• Елементи маркетинг 

микса (5П) - 

(производ/услуга, цена, 

канали дистрибуције, 

промоција, личност) 

• Рад на терену-

истраживање тржишта 

• Презентација маркетинг 

плана за одабрану бизнис 

идеју 

• примени креативне технике избора, селекције и 
вредновања пословних идеја 
• препозна садржај и значај бизнис плана 
• истражи међусобно деловање фактора који утичу 
на тржиште: цена, производ, место, промоција и 
личност 
• прикупи и анализира информације о тржишту и 
развија индивидуалну маркетинг стратегију 
• развије самопоуздање у спровођењу теренских 
испитивања 
• самостално изради маркетинг плана у припреми 
бизнис плана 
• презентује маркетинг план као део сопственог 
бизнис плана 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• активност ученика на часу 
• редовност и прегледност 
радне свеске 
• домаће задатке 
• тестове знања 
• израду практичних радова 
(маркетинг, организационо-
производни и финансијски 
план) 
• израду коначне верзије 
бизнис плана 
• презентацију 

3. 

 

Управљање и 

организација правни 

оквир за оснивање и 

функционисање 

делатности 

20 

•Менаџмент функције 

(планирање, организовање, 

вођење и контрола) 

•Појам и врсте трошкова, 

цена коштања 

• Инвестиције 

•Преломна тачка 

рентабилности 

•Менаџмент производње - 

управљање производним 

процесом/услугом 

•Управљање људским 

ресурсима  

•Управљање временом 

•Инжењеринг вредности 

•Информационе 

технологије у пословању  

• наведе особине успешног менаџера 
• објасни основе менаџмента услуга/производње 
• објасни на једноставном примеру појам и врсте 
трошкова, цену коштања и инвестиције 
• израчуна праг рентабилности на једноставном 
примеру 
• објасни значај производног плана и изради 
производни план за сопствену бизнис идеју у 
најједноставнијем облику (самостално или уз помоћ 
наставника) 
• увиђа значај планирања и одабира људских 
ресурса за потребе организације  
• користи гантограм  
• објасни значај информационих технологија за 
савремено пословање  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• активност ученика на часу 
• редовност и прегледност 
радне свеске 
• домаће задатке 
• тестове знања 
• израду практичних радова 
(маркетинг, организационо-
производни и финансијски 
план) 
• израду коначне верзије 
бизнис плана 
• презентацију 
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•Правни аспект покретања 

бизниса 
• схвати важност непрекидног иновирања 
производа или услуга 
• изабере најповољнију организациону и правну 
форму привредне активности  
• изради и презентује организациони план за 
сопствену бизнис идеју 
• самостално сачини или попуни основну пословну 
документацију 

 

4. 
Економија пословања, 

финансијски план 
10 

• Биланс стања 

• Биланс успеха 

• Биланс токова готовине 

(цасх flow) 

• Извори финансирања  

• Институције и 

инфраструктура за 

подршку предузетништву 

• Припрема и презентација 

финансијског плана 

• 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 сопствене 
делатности 
• се информише у одговарајућим институцијама о 
свим релевантним питањима од значаја за 
покретање бизниса 
• идентификује начине за одржавање ликвидности 
у пословању предузећа 
• састави финансијски план за сопствену бизнис 
идеју самостално или уз помоћ наставника 
• презентује финансијски план за своју бизнис 
идеју 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• активност ученика на часу 
• редовност и прегледност 
радне свеске 
• домаће задатке 
• тестове знања 
• израду практичних радова 
(маркетинг, организационо-
производни и финансијски 
план) 
• израду коначне верзије 
бизнис плана 
• презентацију 

 

5. 

Ученички пројект –
презентација пословног 

плана 
12 

• Израда целовитог бизнис 

плана за сопствену бизнис 

идеју 

•Презентација 

појединачних / групних 

бизнис планова и 

дискусија 

• самостално или уз помоћ наставника да повеже 
све урађене делове бизнис плана 
• изради коначан (једноставан) бизнис план за 
сопствену бизнис идеју 
• презентује бизнис план у оквиру јавног часа из 
предмета предузетништво 

Укупан број часова 64 Корелација са другим предметим: Сви стручни предмети 
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В1. Изборни стручни предмети: РУКОВАЛАЦ-МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ (трећи) 

 

Наставни предмет: АУТОМАТСКА РЕГУЛАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Руковалац механичар пољопривредне технике 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране 

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви предмета: 

1. Стицање знања за коришћење система аутоматизације на пољопривредним машинама; 

2. Стицање знања за руковање елементима и системима аутоматизације. 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 
Садржаји 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

Начин 

проверавања 

исхода/ циљева 

учења 

 

1. 

Аутоматизација 

тракторских 

агрегата и 

комбајна 

 

32 

 

• Механизација и аутоматизација; 

• Компоненте система (сензори, диоде, конвертори, 

извршни органи, контролери); 

• "ЦАН Бус" систем регулације и управљања;  

• "Power Схифт" мењачи; 

• "Варио" трансмисија; 

• "ПЦС" соленоиди;  

• "ПФЦ" пумпа (клипно-аксијална хидраулична пумпа); 

• Повезивање трактора и прикључне машине (стандард 

ИСО 11783); 

• Регулација и управљање аутоматским системом 

тракторских агрегата и комбајна; 

• Контрола и одржавање система аутоматске регулације; 

• Глобални позициони систем (ГПС); 

• Технологија прецизне пољопривредне производње 

(Прецисион Фарминг). 

• објасни појмове механизације и 

аутоматизације; 

• наведе компоненте система 

аутоматизације; 

• објасни принцип рада "ЦАН Бус" 

система регулације и управљања; 

• наведе предности "ЦАН Бус" система 

регулације и управљања;  

• објасни принцип рада "Power Схифт" 

мењача; 

• објасни принцип рада "Варио" 

трансмисије; 

• објасни принцип рада "ПЦС" 

соленоида; 

• објасни принцип рада "ПФЦ" пумпе;  

• објасни регулацију и управљање 

тракторских агрегата (стандард ИСО 

11783); 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

• праћење 

остварености 

исхода 

• тестове знања 
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• објасни контролу и одржавање система 

аутоматизације тракторских агрегата и 

комбајна; 

• објасни употребу глобалног 

позиционог система (ГПС); 

• објасни технологију прецизне 

пољопривредне производње (Прецисион 

Фарминг). 

 

Укупан број часова 32    

*Корелација са другим предметима: Мотори и трактори, Пољопривредне машине. 
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Наставни предмет: ПРОЦЕСНА ТЕХНИКА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Руковалац-механичар пољопривредне технике 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране 

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви предмета: 1. Оспособљавање за непосредан рад у технолошким операцијама процесне технике; 

2. Оспособљавање за правилно одржавање процесне технике. 

Редни  

бр Модул 
Бр. 

часова 
Садржаји 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

Начин проверавања 

исхода/ циљева учења 

 

 

 

 

 

 

1. Сушаре 16 

• Сушара за крмно биље; 

• Процес сушења крмног биља; 

• Сушаре за зрно;  

• Процес сушења зрна; 

• Сушаре за поврће; 

• Процес сушења поврћа; 

• Сушаре за воће и грожђе; 

• Начини сушења воћа и грожђа; 

• Сушаре за лековито биље; 

• Начини сушења лековитог биља; 

• Објекти за сушење лековитог биља;  

• Сушаре за дуван. 

• наведе врсте уређаја за сушење; 

• наведе поделу сушара према 

технолошком процесу; 

• објасни процес сушења; 

• објасни техничко-технолошка решења 

сушара за зрнасте производе; 

• објасни регулацију сушара; 

• објасни неопходна подешавања на 

уређајима за сушење; 

• објасни одржавање уређаја за сушење. 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  

Објекти и уређаји 

за складиштење 

пољопривредних 

производа 

16 

• Објекти и уређаји за складиштење 

пољопривредних производа; 

• Концепција и конструкција хладњача; 

• Расхладна опрема; 

• Криогене коморе за дубоко замрзавање; 

• Одржавање расхладних уређаја и 

опреме. 

• наведе и опише објекте и уређаје за 

складиштење; 

• објасни принцип рада појединих 

уређаја у објектима за складиштење; 

• наведе карактеристике појединих 

објеката и уређаја; 

• објасни одржавање објеката и уређаја. 

 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 

Укупан број часова      32                Корелација са другим предметима: Мотори и трактори, Пољопривредне машине, Основи пољопривредне производње 
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Наставни предмет: АГРАРНИ ТУРИЗАМ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Руковалац-механичар пољопривредне технике 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране 

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви предмета: 

1. Разумевање теоријских основа, основних принципа и организације туризма;  

2. Схватање туристичке индустрије кроз међузависности различитих сектора; 

3. Разумевање нераскидиве везе између туризма и прехрамбене индустрије; 

4. Упознавање ученика са делатношћу угоститељства, његовим карактеристикама и значајем. 

Редни 

бр. 
                   Модул 

Бр.  

часова 
Садржаји 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

Начин проверавања исхода/ 

циљева учења 

1.  Одређења туризма 5 

• Појам и историјски развој туризма; 

• Дефинисање туризма; 

• Друштвени значај и утицај туризма; 

• Политички значај и утицај туризма; 

• Економски значај и утицај 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. 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 

2.  
Облици, врсте и 

трендови туризма 
5 

• Облици туризма; 

• Врсте туризма; 

• Фактори креирања трендова у 

туризму; 

• Нове форме туристичке индустрије; 

• Хотелски и ресторански ланци; 

• Начини пословања хотелских и 

ресторатерских ланаца. 

• Разликује облике туризма; 

• Описује облике туризма; 

• Разликује врсте туризма; 

• Описује врсте туризма; 

• Познаје факторе и савремене трендове 

у туризму; 

• Опише нове форме туристичке 

индустрије; 
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• Дефинише хотелске и ресторанске 

ланце. 

3. 

 

Туристичко  

тржиште 
4 

• Појам и карактеристике туристичког 

тржишта; 

• Појам и карактеристике туристичке 

понуде; 

• Појам и карактеристике туристичке 

тражње; 

• Фактори понуде и тражње. 

• 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. 

 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 

4. 

 

 

Туризам и  

прехрамбена  

индустрија 

5 

• Повезаност и условљеност туризма и 

прехрамбене индустрије; 

• Спој хотелијерства и 

агроиндустријског 

 комплекса производње здраве хране; 

• Појам и карактеристике туристичког 

производа. 

• 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. 

 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 

 

5. 

Одређење  

угоститељства 
4 

• Појам угоститељства; 

• Улога угоститељства у светској 

економији; 

• Улога угоститељства у привреди 

Србије;  

• Задатак и значај угоститељства; 

• Појам услуге у угоститељству; 

• Подела угоститељских услуга; 

• Квалитет угоститељских услуга; 

• Угоститељска понуда; 

• Угоститељска услуга. 

 

• Дефинише угоститељство; 

• Познаје место и улогу угоститељства у 

привреди земље; 

• Познаје задатке угоститељства; 

• Објасни значај угоститељства; 

• Дефинише угоститељску услугу; 

• Објасни угоститељску понуду. 

 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 
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6.  
Угоститељско 

пословне јединице 
6 

•  Угоститељске пословне јединице; 

• Подела угоститељских пословних 

јединице; 

• Карактеристике угоститељске 

пословне јединице; 

• Категоризација УПЈ. 

• 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. 

 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 

7. 

 

 

Кадрови у  

угоститељству и  

туризму 

3 

• Значај и улога кадрова у 

угоститељству; 

• Структура улога кадрова у 

угоститељству; 

• Квалитет улога кадрова у 

угоститељству. 

• Дефинише кадрове у угоститељству и 

туризму; 

• Објасни улогу кадрова за пословни 

успех; 

• Познаје структуру запослених у 

угоститељству и туризму. 

 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 

Укупан број часова      32     
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Наставни предмет: ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА У ПОВРТАРСТВУ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи  

Образовни профил: Руковалац  механичар пољопривредне тахнике  

Годишњи фонд часова: Теорија Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране 

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Цшвеви предмета: 

- Стииање знања о значају и биолошким оеновама органске  пољопривреде  

- Стицање знања о карактеристикама органске повртарске производње; 

- Стицање знања о управљању органском производњом у повртарству; 

- Стицање знања о примени агротехничких мера у органској повртарској производњи: 

- Стицање знања о гајењу новртарских култура у органској повртарској производњи. 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Вредновање 

остварености исхода 

1. 

Основи 

органске 

пољопривреде 

5 

- Развој одрживих слстема 

пољопривреде; 

- Основе добре пољопривредне праксе 

(,.ГЛОБАЛ-ГАП“);  

- Основе интегралне производње;  

- Основе и значај органске 

пољопривреде; 

- Оеновне дефиннције маркетинга као 

процеса. 

- опише разлику између традиииолалне,  конвеционалне и 

одрживе пољопривреде; 

-дефинише и објасни принципе добре пољопривредне 

праксе (ГАП)  и интегралне пољопривредне производње;  

-дефинише и наброји основне циљеве органске 

пољопривреде;  

-дефинише активности које су обухваћене маркетингом. 

Вредновање 

оствареностл исхода 

вршити кроз: 

•праћење ocтвареносзи 

исхода 

•тестове знања 

 

2. 

Биолошке 

основе 

органске 

пољопривреде 

5 

-Кружење биогених елемената;  

-Биолошки циклусн биљака;  

-Плодоред у органској производњи; 

-Обрада земљишта у органској 

производњи; 

-Исхрана биљака у органској 

промзводњи; 

-Здруживање усева у органској 

произволњи; 

Изводи из Правилника о органској 

- објасни значај кружења биогеннх елемената: 

- наброји факторе неопходне за стварање органске 

матернјеу агроекосистема 

 - дефинише плодоред и наброји  најзначајније функције 

плодореда у органекој производњи;  

- објасни обраду земљипгга у органској производњи; 

- објасни исхрану биљака у органској производњи; 

- објасни значај здруживања усева у органској производњи; 

- користи правилник н примењује Закон о органској 

пољопривреди 

Вредновање 

оствареностл исхода 

вршити кроз: 

•праћење ocтвареносзи 

исхода 

•тестове знања 
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производњи. 

3. 

Органско 

повртарство- 

баштованство 

6 

• Облици органског повратства; 

• Биобаштованство; 

• Мешане врсте; 

• Корисне биљке - биљке 

пријатељн; 

• Повећање плодности земљишта; 

• Стајњак и компост; 

• Остала органска ђубрива; 

• Микробиолошка ђубрива; 

• Малчовање; 

• Избор сорти; 

- Заштита у биобашти; 

• Берба и чување поврћа; 

• Организација биобаште. 

• наброји облике органског повртарства; 

• дефинише улогу биљака прлјатеља; 

 • правилно изабере сорте и хибриде у органској 

повртарској пронзводњи;  

• објасни и изабере одговарајуће системе обраде и ђубрења 

у органској повртарској производњи; 

• дефинише улогу и технике малчирања; 

• објасни принципе сетве у органској повртарској 

произволњи; 

• опише мере неге у органској повртарекој пронзводњи; 

• утврди моменат бербе /жетве усева; 

• организује распоред биљака у биобашти. 

Вредновање 

оствареностл исхода 

вршити кроз: 

•праћење ocтвареносзи 

исхода 

•тестове знања 

 

4. 

Повртарске 

културе у 

органској 

производњи 

16 

• Плодовито поврће  у органској 

производњи (парадајз. папрнка и 

краставац); 

 Врежасто поврће у органској 

производњи (лубеница, диња и 

тиквица); 

• Купусно поврће у органској 

производњи; 

• Лиснато поврће у органској 

производњи; 

• Луковнчасто поврће  у органској 

производњи: 

  Коренасто и кртоласто поврће  у 

органској производњи; 

• Махунасто поврће у opганској 

пронзводњи  

 

• одреди  припадност гајене повратарске биљке; 

• објасни значај гајене повртарске биљке са аспекта 

органске производње; 

• упозна агроеколошке услове успевања гајене повртарске 

биљке; 

 •опише технологију производње  повратских бнљака у 

органској производњи;  

• наброји и објасни мере неге биљака у циљу постизања 

стабилних приноса; 

• утврди моменат убирања гајеиих биљака и распозна 

различите фазе зрелости; 

• иаведе специфичности убирања,  чувања и паковања 

органских производа. 

Вредновање 

оствареностл исхода 

вршити кроз: 

•праћење ocтвареносзи 

исхода 

•тестове знања 

 

Укупан број часова 32    

 

Корелација са другим предметима Основи пољопривредне производње, Професионална пракса 
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Наставни предмет: ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА У ВОЋАРСТВУ И ВИНОГРАДАРСТВУ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи  

Образовни профил: Руковалац  механичар пољопривредне тахнике  

Годишњи фонд часова: Теорија Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране 

(,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр.6/2012, 2/2013, 3/2014, 5/2014, 10/2016 и 5/2017) 

Циљеви предмета: 

- Стииање знања о значају и биолошким оеновама органске пољопривреде: 

- Стицање знања карактериетикама органске воћарско - виноградарске производње; 

- Стицање знања о управљању органском пронзводњом у воћарству и виноградарству; 

- Стицање знања о примени агротехвичких мера у органској воћарско - виноградарској пронзводњи; 

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

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

Часова 

Препоручени садржаји по модулима ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Вредновање 

остварености исхода 

1. 

Основи 

органске 

пољопривреде 

5 

- Развој одрживих слстема 

пољопривреде; 

- Основе добре пољопривредне праксе 

(,.ГЛОБАЛ-ГАП“);  

- Основе интегралне производње;  

- Основе и значај органске 

пољапривреде; 

- Оеновне дефиннције маркетинга као 

процеса. 

- опише разлику између традициолалне. конвеционалне и 

одрживе пољопривреде; 

-дефинише и објасни принципе добре пољопривредне 

праксе и интегралне пољопривредне производње;  

-дефинише и наброји основне циљеве органске 

пољопривреде;  

-дефинише активности које су обухваћене маркетингом. 

Вредновање 

оствареностл исхода 

вршити кроз: 

•праћење ocтвареносзи 

исхода 

•тестове знања 

 

2. 

Биолошке 

основе 

органске 

пољопривреде 

5 

-Кружење биогених елемената;  

-Биолошки циклусн биљака;  

-Плодоред у органској производњи; 

-Обрада земљишта у органској 

производњи; 

-Исхрана биљака у органској 

производњи; 

-Здруживање усева у органској 

произволњи; 

Изводи из Правилника о органској  

- објасни значај кружења биогеннх елемелата: 

- наброји факторе неопходне за стварање органске 

матернје у агроекосистемима 

 - дефинише плодоред и наброји  најзначајније функције 

плодореда у органекој производњи;  

- објасни обраду земљипгга у органској производњи; 

- објасни исхрану биљака у органској производњи; 

- користии правилник н примењује Закон о органској 

пољопривреди 

Вредновање 

оствареностл исхода 

вршити кроз: 

•праћење ocтвареносзи 

исхода 

•тестове знања 
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производњи. 

3. 

Заједничке 

карактеристике 

воћарско – 

виноградарске 

производње 

16 

- Основни принципи воћарства и 

виноградарства 

-Органска производња воћарско- 

виноградарских биљака 

- Управљање органском производњом 

у воћарству и виноградарству 

     -избор предусева 

     -избор сорте-хибрида 

     -системи обраде земљишта 

     -системи ђубрења 

     - производња садног материјала 

     -садња 

     - мере неге 

     -берба 

-наброји основне принципе воћарства и виноградарства 

-опише разлику између воћарске и виноградарске 

конвеционалне и органске производње 

-објасни плодоред у органској воћарско и виноградарској 

производњи 

-објасни избор воћних врста и сорти у воћарско  

виноградарској производњи 

- објасни и изабере одговарајуће системе обраде и 

ђубрења у воћарско  виноградарској производњи 

-објасни производњу воћног и лозног садног материјала 

за органску производњу 

-објасни принципе садње 

• опише мере неге у органској воћарско-виноградарској 

пронзводњи; 

• утврди моменат бербе воћа и грожђа 

Вредновање 

оствареностл исхода 

вршити кроз: 

•праћење ocтвареносзи 

исхода 

•тестове знања 

 

4. 

Воћарско – 

виноградарске 

културе у 

органској 

производњи 

6 

-Јабучасте воћне врсте у органској 

производњи 

-Коштичаве воћне врсте у органској 

производњи 

-Језграсте воћне врсте у органској 

производњи 

-Јагодасте воћне врсте у органској 

производњи 

-Сорте винове лозе у органској 

производњи 

-објасни значај гајења воћне врсте и сорте са аспекта 

органске производње 

- објасни значај гајења сорте винове лозе са аспекта 

органске производње 

-наброји агротехничке услове успевања појединих воћних 

врсти и сорти 

--наброји агротехничке услове успевања појединих сорти 

винове лозе 

-наброји и објасни мере неге биљака у циљу постизања 

високих и стабилних приноса 

-утврди моменат бербе воћака и винове лозе и распозна 

различите фазе зрелости 

-наведе специфичности бербе и чувања гајених сорти 

Вредновање 

оствареностл исхода 

вршити кроз: 

•праћење ocтвареносзи 

исхода 

•тестове знања 

 

Укупан број часова 32    

Корелација са другим предметима Основи пољопривредне производње, Професионална пракса 
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Изборни општеобразовни предмети: РУКОВАЛАЦ-МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ (трећи) 

Наставни предмет: ИЗАБРАНИ СПОРТ 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Руковалац-механичар пољопривредне технике 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

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, 1/2013 – испр, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

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.  

Задаци:  

Стицање теоријских знања,стицање основних и продубљивање истих,техничких и тактичких знања ,социјализација ученика и неговање етичких вредности према 

ученицима у такмичењу као и откривање талентованих ученика и њихово подстицање да се баве спортом. Ученик треба да има објективну представу о 

сопственим могућностима. Принципи вежбања траба да се прилагоде узрасту ученика. Ученици морају да знају штетне последице неправилног вежбања и да 

упознају естетске вредности спорта за који су се определили. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама Вредновање остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

1. 

Предлог 

спортова који се 

понуде 

ученицима као 

избор: 

У првом реду, 

спортови који се 

у одређеном 

обиму обрађују 

кроз наставу 

32 

• Програмски садржаји физичког 

васпитања-изабраног спорта чини 

следећа структура: 

• развијање моторичких способности 

ученика; 

• спортско-техничко образовање 

ученика (обучавање и усавршавање 

технике); 

• индивидуална и колективна тактика 

изабраног спорта; 

Праћење и вредновање постигнућа ученика  

• 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; 

• 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; 
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физичког 

васпитања:  

атлетика  

гимнастика  

ритмичка 

гимнастика  

рукомет  

кошарка  

одбојка  

мали фудбал  

плес 

• теоријско образовање; 

• правила изабраног спорта; 

• организовање унутар одељенских и 

међуодељенских такмичења.  

ТЕОРИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ  

• упознавање ученика вредностима 

изабраног спорта; 

• упознавање ученика са основним 

принципима 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 спорта.  

Минимални образовни захтеви: 

• Предметни наставници утврђују 

минималне образовне захтеве, у складу 

са усвојеним програмом за сваки 

изабрани спорт. Под тим се 

подразумева: 

• савладаност основне технике и њена 

примена; 

• познавање и примена елементарне 

тактике; 

• познавање и примена правила; 

• ангажованост и учешће ученика на 

такмичењима у изабраном спорту. 

• 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. 

• учествује у организацији 

школских спортских такмичења 

• примењује правила фер плеја 

 

Укупан број часова         32   
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Наставни предмет: ИСТОРИЈА –ОДАБРАНЕ ТЕМЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други или трећи  

Образовни профил: Руковалац-механичар пољопривредне технике 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

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, 1/2013 – испр, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви предмета:   

- 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 (подстицање критичког мишљења, способности изражавања и 

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

Задаци:  

Задаци наставе историје су да ученици стекну и прошире знања о националној и општој историји (политичкој, економској, друштвеној, културној...), да разумеју 

узроке и последице историјских догађаја, појава и процеса, и улогу истакнутих личности у развоју људског друштва; да поседују свест о повезаности појава из 

прошлости са појавама из садашњости; да разумеју да национална историја представља саставни део регионалне, европске и глобалне историје; – развијају 

истраживачки дух и критички однос према прошлости самосталном анализом различитих историјских извора и литературе и проналажењем и систематизовањем 

стечених информација; да буду оспособљени за проналажење, прикупљање и коришћење информација датих у различитим симболичким модалитетима 

(историјске карте, графикони, табеле...) и њихово повезивање са претходним историјским знањем; да буду оспособљени да препознају различита тумачења истих 

историјских догађаја; да ,повезују стечена знања и вештине са садржајима сродних наставних предмета да буду оспособљени за примену стечених знања и 

практичних вештина у свакодневном животу; да унапређују вештине неопходне за индивидуални и тимски рад (комуникативност, образлагање сопствених 

ставова, аргументовани дијалог...) да развијају одговорност, систематичност, прецизност и позитивни став према учењу; да развијају свест о квалитету стеченог 

знања и потреби сталног усавршавања. 

Редн

и бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. 

Село и град 

некад и сад 

 

 

• Насеља у праисторији (примери Винче и Лепенског 

Вира). 

• Живот у античким градовима (примери Вавилона, 

грчких полиса, Александрије, Рима...). 

• Живот у средњовековним градовима и селима 

(примери Цариграда, Венеције, Фиренце, Париза, 

Лондона, Београда...; средњовековни замак - у миру 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

• уочи основна обележја различитих типова 

насеља од праисторије до савременог доба; 

• изведе закључак о значају настанка градова; 

• лоцира на историјској карти најзначајније 

античке, средњовековне и модерне градове у 

свету, Европи и Србији; 

• опише начин живота у граду у различитим 
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и за време опсаде; положај зависног сељака - обавезе 

становништва, порез, присилни рад - изградња 

путева, насипа, утврђења...; становање - грађевински 

материјали, начин градње, разлика у начину 

становања између села и града и између богатих и 

сиромашних; хигијенски услови, опасност од 

епидемија...).  

• Живот у градовима и селима у новом веку и 

савременом добу (примери Париза, Лондона, 

Берлина, Њујорка, Москве, Санкт Петербурга...; 

просторно и урбано планирање; индустријске 

четврти, радничка насеља и предграђа; боемске 

четврти; појава модерне инфраструктуре - водовод, 

канализација, метро, проблем загађења, одношење и 

складиштење отпада; становање - грађевински 

материјали, начин градње, развој грађевинске 

технике, врсте објеката и организација простора; 

разлика у начину становања између села и града и 

између припадника различитих друштвених слојева, 

миграције; осветљење - гас и струја; грејање, 

употреба соларне енергије, кућни апарати; 

оплемињивање стамбеног простора). 

• Живот у српским градовима и селима у XIX и XX 

веку (примери Београда, Новог Сада, Ниша, 

Крагујевца...; основни типови градских насеља - 

град, варош, варошица, "дивља" насеља; оријентални 

и европски утицаји; електрификација, јавни градски 

превоз - фијакери, трамваји, тролејбуси и аутобуси; 

основни типови сеоских насеља, обележја 

земљорадње, виноградарства и сточарства; задруга, 

моба, позајмица; пољопривредна оруђа, млинови, 

ветрењаче; миграције село - град, разлике у 

становању код Срба: дворци, градске куће, конаци, 

сеоске куће; дворови владара - Милоша, Михаила, 

Милана и Александра Обреновића, кнеза Александра 

и краљева Петра и Александра Карађорђевића, 

Николе Петровића, резиденције Јосипа Броза). 

 

 историјским периодима (на примеру 

Цариграда, Венеције, Фиренце, Париза, 

Лондона, Берлина, Њујорка, Москве, Санкт 

Петербурга…);  

• опише начин живот у српским градовима у 

XIX и XX веку (на примеру Београда, Новог 

Сада, Ниша, Крагујевца...); 

• опише начин живот у српским селима у XIX 

и XX веку; 

• уочи сличности и разлике у начину живота у 

српским градовима и селима у XIX и XX веку; 

• разуме значај и последице развоја модерних 

градова; 

• образложи најважније узроке и последице 

миграција село-град; 

• уочи разлике у начину становања између села 

и града кроз историју; 

• уочи разлике у начину становања између 

припадника различитих друштвених слојева 

кроз историју. 

2. Култура  • Култура одевања од антике до данас (материјали, 
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одевања и 

исхране некад 

и сад 

начин обраде и бојење, разлике у одевању код 

припадника различитих друштвених група; појава 

вештачких материјала, стилови у одевању, модне 

куће, појава модне индустрије, свакодневна и 

свечана одећа, џинс као карактеристика одевања 

младих у читавом свету; накит, фризуре, шминка, 

парфеми...). 

• Одевање код Срба кроз историју (материјали и 

тканине - кудеља, конопља, чоја, крзно, кожа, лан, 

свила; разлика у одевању код Срба у Хабзбуршком и 

Османском царству, као и код припадника 

различитих друштвених група; грађанско одело и 

европски узори у облачењу српског грађанског 

сталежа; униформе државних чиновника, лекара, 

цариника, професора Лицеја и гимназија у 

обновљеној Србији; народна ношња, савремени 

начин одевања). 

• Култура исхране од антике до данас (сакупљање и 

припремање намирница, лов и риболов, начини 

чувања хране, пиће, реконструкција могућег 

јеловника - двор, град, село; посни и мрсни циклуси; 

национална кухиња код Срба, утицаји других 

кухиња; конзумирање кафе и дувана, употреба 

источњачких зачина, понашање за столом, прибор за 

јело; кухињски апарати; ресторани "брзе хране"). 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

. 

• уочи основна обележја културе одевања од 

антике до савременог доба; 

• идентификује основна обележја културе 

одевања код Срба кроз историју; 

• наведе и упореди разлике у начину одевања 

између села и града кроз историју; 

• наведе и упореди разлике у начину одевања 

између припадника различитих друштвених 

група кроз историју; 

• препозна и разуме утицаје различитих 

култура на начин одевања код Срба кроз 

историју; 

• препозна и разуме утицаје различитих 

култура на начин исхране код Срба кроз 

историју; 

• наведе и упореди карактеристике исхране у 

различитим историјским периодима. 

3. 

Војска, оружје 

и рат некад и 

сад 

 

 

• Војска, оружје и рат кроз историју (војничка опрема 

- одећа, оклопи, штитови, оружје; родови војске, 

опсадне справе, увежбавање ратничких вештина, 

витешки турнири, мегдани, појава ватреног оружја - 

од примитивних пушака аркебуза и мускета до 

разорне артиљерије; увођење стајаће војске, развој 

модерне војне стратегије и тактике - појава 

генералштаба, униформе и војна одликовања; војно 

образовање, живот војника у рату и миру; жене у 

војсци; међународне конвенције о правилима 

ратовања, највеће војковође). 

• Војска код Срба кроз историју (српска војска у 

средњем веку - опрема, начин ратовања; Срби у 

аустријској и османској војсци; војска устаничке 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• уочи основна обележја ратова и војне 

организације и технике од антике до 

савременог доба; 

• разуме утицај научно-технолошких 

достигнућа на промене у начину ратовања кроз 

историју; 

• уочи карактеристике развоја оружја и војне 

организације; 

• уочи основна обележја војне организације 

код Срба кроз историју; 

• наведе и упореди карактеристике ратовања у 

различитим периодима; 

• разуме улогу појединца у рату (војсковођа, 

официра, регрута, цивила); 
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Србије; војна организација у XIX и XX веку у 

српској и југословенској држави; војно образовање - 

оснивање војне академије; српске и југословенске 

војне униформе и одликовања). 

• аргументовано дискутује о рату и његовим 

последицама на живот људи. 

4. 

Новац и банке 

кроз историју 

 

 

• Нумизматика (као наука о постанку, развоју и 

употреби кованог новца). 

• Новац и банке у садашњости (новац као мера 

вредности, платежно средство и једно од обележја 

самосталности државе; банка као предузеће које 

тргује новцем; појмови - штедња, трезор, кредит, 

камата, деоница, инфлација, дефлација; 

фалсификовања новца, новац у савременом 

потрошачком друштву…). 

• Новац и банке у прошлости (историјат новца и 

банака - од старог века до данас; материјали од којих 

је израђиван новац, историјски феномен "кварења" 

новца; ликови и различити симболи на кованом и 

папирном новцу...). 

• Новац у Србији некад и сад (историјат новца од 

средњег века до данас; динар као званична валута 

модерне Србије; мотиви на новчаницама; настанак и 

развој Народне банке као прве финансијске 

институције у Србији). 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• уочи основне карактеристике и функције 

новца од антике до савременог доба; 

• изведе закључак о улози и значају банака 

кроз историју; 

• уочи основна обележја историјата српског 

новца и банака кроз историју; 

• примени стечено знање о новцу и банкама у 

свакодневном животу. 

5. 

Верски живот 

и обичаји кроз 

историју 

 

• Веровања у старом Египту и Месопотамији 

(загробни живот, балсамовање, хороскопи, 

астрологија, обреди и ритуални предмети...). 

• Веровања старих Грка и Римљана (пророчишта, 

загробни живот, свештеници и свештенице, 

приношење жртве боговима...). 

• Религије Далеког истока. 

• Верски живот и обичаји у средњем веку (главне 

одлике хришћанства, ислама и јудаизма; обележја 

различитих верских конфесија - сличности и разлике 

у веровањима и обичајима; обележавање верских 

празника, страхови средњовековног човека). 

• Верски живот и обичаји у новом веку и савременом 

добу (верски идентитет, сличности и разлике између 

католика, протестаната, православаца, муслимана, 

Јевреја; атеизам). 

 

 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

. 

 

 

• уочи основна обележја веровања од 

праисторије до савременог доба; 

• наведе и упореди карактеристике обичаја и 

веровања у различитим периодима; 

• идентификује сличности и разлике у 

обичајима различитих верских заједница; 

• уочи утицај веровања и обичаја на културно 

стваралаштво; 

• разуме утицај и повезаност верских 

институција и верског живота кроз историју; 

• разуме утицај и повезаност верских 

институција и верског живота код Срба кроз 

историју; 

• препозна и разуме основне одлике верског 

живота и обичаја код Срба кроз историју. 
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6. 

Образовање и 

васпитање 

кроз историју 

 

• Образовање и васпитање у старом веку (Египат, 

Месопотамија, стара Грчка и Рим). 

• Образовање и васпитање у средњем веку 

(манастири као центри писмености и образовања; 

оснивање школа и универзитета, утицај цркве на 

образовање и васпитање...). 

• Образовање и васпитање у новом веку и 

савременом добу (појава штампарства и ширење 

писмености, улога цркве и државе - појава световног 

и обавезног образовања, школских уџбеника; 

положај ученика - награђивање и кажњавање, 

одевање ученика...). 

• Образовање и васпитање код Срба (манастири као 

центри писмености и образовања; значај Хиландара, 

просветитељски рад у устаничкој Србији, оснивање 

световних школа, оснивање Лицеја, Велике школе и 

Београдског универзитета; један дан у школи, 

школска слава, одевање ученика, школовање женске 

деце; стипендирање ученика). 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• уочи основна обележја образовања и 

васпитања од антике до савременог доба; 

• опише развој система образовања и 

васпитања кроз историју; 

• опише развој система образовања и 

васпитања код Срба кроз историју; 

• упореди карактеристике образовања и 

васпитања у различитим периодима; 

• изведе закључак о значају образовања и 

васпитања у животу људи; 

• препозна међусобну условљеност степена 

привредног развитка и квалитета образовања. 

7. 

Комуникације, 

путовања и 

туризам некад 

и сад 

 

• Комуникације, путовања и туризам кроз историју 

(утицај трговине и војних похода на развој 

комуникација; ходочашћа - света места, мисионари; 

значајни сајмови, развој поштанског, телеграфског, 

телефонског, железничког, аутомобилског и 

авионског саобраћаја; ауто и авио клубови, новине и 

новинарство, Интернет, откривање нових 

дестинација, гостионице и хотели, бање). 

 

 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• опише развој комуникација од праисторије до 

савременог доба; 

• наведе и упореди карактеристике 

комуникације у различитим периодима; 

• изведе закључак о значају комуникације у 

животу људи кроз историју; 

• разуме последице развоја модерних 

комуникација; 

• изведе закључак о утицају развоја 

комуникација на интеграцију сваке нације и 

друштва; 

• користи информације са историјске карте и 

повеже их са стеченим знањем о 

комуникацијама; 

• уочи утицај комуникација на приближавање 

држава, народа и њихових култура. 
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8. 

Друштвени и 

породични 

живот кроз 

историју  

 

• Друштвени живот од антике до данас (игре, гозбе, 

плес уз музику, музички инструменти, позориште, 

маскирање, трубадури, властеоске гозбе: жонглери, 

путујући свирачи и забављачи; балови, позориште у 

доба Шекспира и Молијера, настанак опере, 

књижевне дружине и читалишта, концерти, 

биоскопи, игре на срећу, савремена популарна 

музика). 

• Друштвени живот код Срба кроз историју (основни 

празници и њихов значај; утицај политичких прилика 

на празнике и празновања, радни и нерадни дани; 

различити облици друштвених активности на селу и 

у граду...). 

• Породични односи од антике до данас (положај 

мушкарца, жене и детета, свадбени обичаји, однос 

према старијима, породични празници, 

традиционални и модерни погледи на породицу; 

промене у односима међу половима...). 

• Породични односи код Срба кроз историју (положај 

мушкарца, жене и детета; свадбени обичаји, однос 

према старијима, породични празници - крсна 

слава...) 

 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• идентификује основна обележја друштвеног 

живота од антике до данас; 

• идентификује основна обележја породичног 

живота од антике до данас; 

• наведе основна обележја друштвеног живота 

код Срба кроз историју; 

• наведе основна обележја породичног живота 

код Срба кроз историју; 

• упореди карактеристике друштвеног и 

породичног живота у различитим периодима; 

• уочи сличности и разлике у начину 

обележавања празника кроз историју; 

• истакне одлике друштвеног и породичног 

живота данас у односу на раније епохе. 

9. 

Фотографија, 

филм, радио и 

телевизија 

кроз историју  

 

• Значај фотографије, филма, радија и телевизије (као 

техничких достигнућа, начина уметничког 

изражавања, средстава масовне комуникације, 

сазнавања и образовања, и као историјских извора). 

• Фотографија, филм, радио и телевизија кроз 

историју (развој - оптичка сочива, дагеротипија, 

мокра плоча, фото-апарат, филмска трака, покретне 

слике, биоскоп, радио таласи; прва филмска 

пројекција, филм као извор информација о 

догађајима; филм као масовна забава и индустрија; 

почетак ере звучног филма, појава анимираних 

филмова; појава колор филмова; филмски фестивали 

и награде; оснивање радио-станица, појава 

телевизије; превласт телевизије над другим медијима 

у другој половини XX века; примери злоупотребе 

фотографије, филма, радија и телевизије у XX веку). 

• Фотографија, филм, радио и телевизија у Србији 

 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• уочи основна обележја развоја фотографије, 

филма, радија и телевизије кроз историју; 

• изведе закључак о значају фотографије, 

филма, радија и телевизије у животу појединца 

и читавог друштва; 

• изведе закључак о значају фотографије, 

филма, радија и телевизије као историјских 

извора; 

• опише развој фотографије, филма, радија и 

телевизије у Србији; 

• разуме последице развоја фотографије, 

филма, радија и телевизије. 
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некад и сад (делатност дворског фотографа Анастаса 

Јовановића, породични фото-албуми, прва филмска 

пројекција у Србији 1896, први српски филмови и 

биоскопи; почетак рада прве радио-станице - Радио 

Београда 1929, јавна демонстрација телевизије на 

сајму у Београду 1939, тајно праћење програма Радио 

Лондона за време окупације, оснивање Телевизије 

Београд 1958, кућни радио и ТВ апарати као 

показатељи животног стандарда). 

10. 

Брига о телу и 

здрављу кроз 

историју  

 

• Брига о телу и здрављу од антике до данас (болести 

људи, хигијенски услови, епидемије, развој 

медицине, медицински инструменти, лекови и 

лековито биље, здравствене установе - манастирске 

болнице, санаторијуми, стационари, домови здравља, 

апотеке; начини здравствене заштите и превентиве, 

хуманитарне организације). 

• Брига о телу и здрављу код Срба (утицај животних 

услова и хигијенских прилика на појаву болести; 

најчешће болести и епидемије, народна медицина и 

надрилекарство, манастирске болнице; прве болнице 

и лекари, отварање болница у Србији у време кнеза 

Милоша, оснивање Медицинског факултета у 

Београду...). 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• уочи основна обележја развоја здравствене 

културе од антике до данас; 

• уочи основна обележја развоја здравствене 

културе код Срба кроз историју; 

• наведе и упореди различите методе лечења 

кроз историју; 

• разуме повезаност степена економског и 

културног развитка и здравствене културе; 

• разуме значај хуманитарних организација и 

њиховог деловања. 

11. 

Грбови и 

заставе некад 

и сад  

 

• Улога и значај грбова и застава (као симбола 

државе, нације, владара, војске, града, установе, 

предузећа, политичке организације, спортског 

друштва...; појава грбова у XII веку - породични 

грбови на штитовима као начин распознавања 

витезова на турнирима и у ратним походима; грбови 

на заставама, новцу, печатима, поштанским маркама, 

споменицима, шлемовима...; најчешћи хералдички 

симболи; појава првих застава - вексилум - застава 

римских царева, лабарум - застава Константина 

Великог; основни елементи застава). 

• Грбови и заставе у прошлости српског народа 

(порекло савременог српског грба и заставе, значење 

четири оцила, најчешћи хералдички симболи на 

грбовима српских нововековних и средњовековних 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• уочи основна обележја развоја грбова и 

застава кроз историју; 

• уочи основна обележја развоја грбова и 

застава код Срба кроз историју; 

• изведе закључак о значају грбова и застава 

кроз историју; 

• наведе најчешће хералдичке симболе; 

• опише изглед и порекло савременог српског 

грба и заставе. 
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Корелација са другим предметима: Српски језик и књижевност, Географија, Грађанско васпитање, Верска настава, Ликовна култура, Музичка култура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

држава и династија и властелинских породица - 

двоглави бели орао Немањића, Лазаревића, 

Карађорђевића, Обреновића и Петровића-Његоша, 

лав Бранковића и Петровића-Његоша, вук Балшића, 

љиљани Котроманића...). 

12. 

Спорт некад и 

сад 

 

 

Улога и значај спорта од антике до данас (спорт као 

део бриге о здрављу и као забава; спорт и 

Олимпијске игре од 776. године п. н. е. До Пјера де 

Кубертена; аматерски и професионални спорт); 

Врхунски спорт као инструмент у рукама владајуће 

буржоарске класе; Спорт код Срба кроз историју 

(народне игре, прва спортска друштва, соколски 

покрет, Оснивање олимпијског комитета 1910, 

међународна такмичења и успеси, спортски клубови, 

савремении спорт). 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• уочи основна обележја спорта од антике до 

савременог доба; 

• разуме улогу и значај спорта у људском 

друштву; 

• именује и опише спортске дисциплине 

заступљене на античким Олимпијским играма; 

• наведе и упореди карактеристике спортских 

надметања у различитим периодима; 

• опише развој спортског живота код Срба. 

Укупан број часова          30   
Оквирни број часова по темама: 

• Свакој од четири теме које буду изабране треба посветити четвртину часова предвиђених наставним планом. 
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Наставни предмет: ЛИКОВНА   КУЛТУРА 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Трећи  

Образовни профил: Руковалац-механичар пољопривредне технике 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

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, 1/2013 – испр, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви предмета 

- Развијање стваралачког и критичког мишљења, визуелног опажања, индивидуалности и самопоуздања у самосталном ликовном изражавању, радозналости и 

маштовитости; 

- Оспособљавање за изражавање 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; 

- Упознавање са значајем и улогом уметности у друштву, свакодневном животу и раду; 

- Формирање позитивног става према очувању културног идентитета, националне и светске културне баштине и навике праћења културно-уметничких садржаја 

путем штампе и електронских медија, посећивања музеја, галерија, библиотека, концерата, биоскопа, позоришта и других институција културе. 

1. Приликом израде годишњег плана, од 15 понуђених тема треба одабрати најмање 4. Минимално време за реализацију једне теме је пет часова. Наставник 

формира програм бирајући теме према: 

• циљевима предмета; 

• расположивом фонду часова; 

• години учења; 

• специфичностима профила; 

• могућностима школе; 

• специфичностима локалне заједнице; 

• предзнањима и сазнајним могућностима ученика.  

2. Теоријски садржаји и практични ликовни рад су интегрисани. 

3. Теме треба обрадити комбиновањем савремених наставних метода, уз разноврсне визуелне примере. 

4. Посебни садржаји су препоручени садржаји намењени појединим профилима и/или заинтересованим ученицима. 

5. Препоручени садржаји су садржаји који нису кључни за достизање исхода и могу да се обраде информативно: кроз један редовни час, кроз домаћи задатак, 

тематску наставу или индивидуалне, одељенске и школске пројекте. 

6. У зависности од теме, пожељно је припремати наставу у сарадњи са наставницима општеобразовних, стручних и изборних предмета, педагогом, локалним 

уметницима и стручњацима и/или институцијама културе. 
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7. Користити стручну литературу и интернет у припремању наставе. Ради лакшег прикупљања наставног материјала, програм садржи препоручене адресе или 

линкове на интернет-странице. Међутим, треба имати у виду да се ове адресе често мењају и да је наставник упућен на континуирано ажурирање наставног 

материјала. 

8. У зависности од теме, настава се реализује у кабинету за ликовну културу (атељеу), кабинету за информатику, радионици, простору школе, библиотеци, музеју, 

галерији, атељеу уметника, локалном окружењу. 

9. Како се не би прекинула мотивација и континуитет у раду, допустити ученицима да заврше радове код куће. 

10. Подстицати ученике да одступају од рутинских поступака и стереотипије, а елементе искуства реструктурирају и стављају у нове односе, испробавају 

различита оригинална решења у самосталном ликовном изражавању и процењују свој рад и радове других. 

11. Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

• праћење остварености исхода; 

• активност на часу. 

12. Пожељно је на крају полугодишта и/или године организовати изложбу у локалној заједници и позвати родитеље на отварање. 

13. Препоручује се наставницима вођење електронског портфолија који садржи: основне податке о наставнику, опис успешно реализоване теме, препоручено 

време за реализацију, коришћене материјале и технике, примере радова ученика, евентуално наставни материјал (визуелне примере) и препоручену литературу 

или адресе интернет-страница. Електронски портфолио треба да буде доступан на сајту или профилу школе. Циљ објављивања портфолија је промоција рада 

наставника и размена наставних материјала, идеја и линкова. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. 
Дигитална 

фотографија 
 

• Примена дигиталне фотографије у 

настави, свакодневном животу и будућој 

професији, дигитална фотографија као 

савремени уметнички медиј; 

• Принципи компоновања у фотографији, 

кадрирање, осветљење; 

• Етичке норме у избору мотива, обради 

фотографије и објављивању фотографија; 

• Фотографисање дигиталним 

фотоапаратом или мобилним телефоном: 

екстеријер, ентеријер, детаљ, мртва 

природа, аутопортрет; 

• Пренос фотографије на рачунар, обрада 

фотографије основним алаткама: 

опсецање, подешавање светлине, 

контраста и боје; 

• Сортирање, обележавање и чување 

фотографија на рачунару; 

• Могуће преобликовање неуспелих 

фотографија у апстрактне слике, 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

-праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• фотографише целину и детаљ под различитим 

условима осветљења; 

• учита дигиталну фотографију на рачунар; 

• обради фотографију у одабраном рачунарском 

програму. 
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позадине, колаже; 

• Самопроцена радова.  

Посебни садржаји: 

• Цртање светлом; 

• Израда електронског портфолија; 

• Рекламна фотографија; 

• Модна фотографија.  

2. 

 

Примитивна 

племенска 

уметност 

 

• Примитивна племенска уметност од 

праисторије до савременог доба; 

• Услови за настанак уметности, функције 

уметности у праисторијско доба, 

материјали; 

• Разлози за дуготрајни опстанак 

примитивне племенске уметности, 

популарност савремене племенске 

уметности, последице комерцијализације; 

• Уметност афричких племена, инуитска 

уметност, уметност индијанских племена, 

абориџанска, полинезијска... плес, 

музика, одећа, украшавање, орнаментика, 

занати; 

• Примитивна уметност као инспирација 

савременим уметницима; 

• Израда цртежа, слика, скулптура, 

употребних и украсних предмета, тотема, 

маски, скица за шминку, одећу, накит, 

фризуре.  

Посебни садржаји: 

• Креирање звука облицима из природе, 

уобличавање композиције на рачунару, 

учитавање звука у презентацију; 

• Ритуални плес: обједињавање слике, 

музике и плеса; 

• Терапија путем уметности: уметнички 

занати; 

• Истраживање: народна уметност 

Србије; 

• Израда сувенира; 

• Презентација: поређење култура 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• наведе улогу примитивне племенске уметности у 

праисторијско и савремено доба; 

• одабере медиј, мотив и материјал за рад и 

образложи избор; 

• уради ликовни рад са одликама примитивне 

племенске уметности. 
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(шминке, ношње, фризура, обуће, 

керамике, веза...).  

 

3. 

Цивилизације 

прошлости 
 

• Цивилизација - појам; 

• Општи приказ: географски положај, 

градови, трајање и разлог нестанка, 

веровања, положај владара, улога 

уметника и уметности; 

• Оријентациони избор споменика 

прошлости: Персеполис, Тутанкамонова 

гробница Mohenjo-daro, Sanchi (Indija), 

Qin dinastija - ratnici od terakote, Machu 

Picchu, Mesa Verde, Chichen Itza,Tikal, El 

Tajin, толтечки ратници у Тули, Ангкор, 

Петра, Нара; 

• Уметничка идеја у прошлим 

цивилизацијама, утицај веровања и 

друштвене организације на уметност; 

• Израда цртежа и скица за палате, 

храмове, стубове, орнаменте, споменике, 

рељефе, фасаде, фонтане, престоле, 

намештај, употребне и ритуалне 

предмете, дворске одежде, владарске 

симболе, вајање владарског портрета.  

Посебни садржаји: 

• Осмишљавање туристичке туре, израда 

рекламне презентације или брошуре; 

• Заштићена светска културна баштина.  

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• објасни значај очувања споменика културе; 

• уради ликовни рад са карактеристикама одабране 

цивилизације; 

• дискутује о различитим решењима задатка. 

4 
Ктитори, мецене и 

колекционари 
 

• Појмови: ктитор, мецена, колекционар; 

• Велики инвеститори у уметност кроз 

историју: црква, владари, племство, 

буржоазија, држава, приватни фондови... 

улога и значај; 

• Инвестирање у различите облике 

уметности кроз историју: сакрални 

објекти, палате, споменици, ликовна 

уметност, позориште, балет, музика, 

мода, филм... музејске колекције, 

приватне збирке, мотиви за улагање у 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• објасни улогу и значај ктитора, мецена и 

колекционара у историји уметности; 

• формира електронску или штампану збирку 

уметничких дела; 

• образложи избор уметничких дела. 
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уметност; 

• Приказ десет значајних уметничких 

дела по избору наставника, уз 

образложење избора; 

• Одељенски обилазак електронских: 

музеја, галерија, културно-историјских 

споменика, фестивала; 

• Улога колекционара или инвеститора: 

прикупљање и формирање електронске 

или штампане збирке уметничких дела по 

избору ученика.  

Посебни садржаји: 

• Истраживање: значајне културно-

уметничке манифестације у Србији; 

• Истраживање: институције културе у 

Србији; 

• Терапија путем уметности: укључивање 

старије популације у уметничке 

активности.  

5. 

Уметност 

рециклирања 

 

 

• Уклањање отпада у великим градовима, 

време распадања појединих материјала, 

значај рециклирања, улога и значај 

уметности у очувању животне средине и 

смањењу сиромаштва; 

• Израда скица; 

• Преобликовање предмета и материјала 

за рециклажу: израда таписерије од 

пластичних трака, израда асамблажа, 

скулптура и инсталација, израда накита, 

торби, шешира, кутија за оловке и накит, 

посуда, лустера, стоних лампи, мозаика; 

• Оријентациони избор уметника: Daniel 

Clemmett, Nick Gentry, Robert Bradford, 

James Corbett, Subodh Gupta, Emma 

Whiteside, Michel de Broin, Hong Kyoung, 

Aurora Robson, Lucy Norman, Nek 

Chand… 

 Посебни садржаји: 

• Израда колекције одеће од материјала за 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• објасни значај рециклирања; 

• наведе улогу уметности у очувању животне 

средине; 

• уради ликовни рад од материјала за рециклажу; 

• образложи избор мотива и материјала. 
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рециклажу; 

• Грађење зидова, пултова, клупа, ограда 

и мањих објеката од пластичних флаша, 

конзерви, стиропора, гума, затварача; 

• Терапија путем уметности: материјали 

за рециклажу који су погодни за рад са 

децом и старијим особама; 

• Креирање звука предметима за 

рециклажу; 

• Видео-рад: акција чишћења околине.  

6. Уметност и наука  

• Повезаност науке и уметности; 

• Математика у уметности: симетрија, 

перспектива, модуларност, златни пресек, 

орнаментика, теселација, оригами; 

• Географија у уметности: пејзажи; 

апстрактне слике инспирисане 

сателитским снимцима и географским 

картама; 

• Биологија у уметности: уметност под 

микроскопом, илустрације, анатомски 

цртежи; 

• Хемија у уметности: производња 

пигмената и материјала, фотографије; 

• Физика у уметности: оптика, акустика, 

фотографије; 

• Историја и уметност: историјски 

догађаји у уметничким делима, 

уметничка дела као историјски извори; 

• Разговор о повезаности уметности и 

других наставних предмета и делатности; 

• Израда цртежа, скулптура, слика, 

графика, постера, инсталација, 

фотографија, видео-радова, орнамената, 

оригамија, колажа... наука, наставни 

предмет, област, лекција, дефиниција, 

формула, појам као инспирација.  

Посебни садржаји: 

• Терапија путем уметности: лечење 

бојом, звуком и покретом; 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• наведе примере повезаности уметности и науке, 

наставних предмета и различитих делатности. 
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• Тематски дан.  

7. 
Уметност XXI 

века 
 

• Традиционални и савремени медији у 

XXI веку; 

• Одговарајући примери уметничких 

медија, праваца и техника: 3D анимација, 

сликање песком, динамичко сликарство, 

дигитална уметност, ласерска уметност, 

генетичка уметност, нано уметност, 

интерактивна уметност, виртуелна 

уметност, акционо сликање на сцени, 

визуелни ефекти за филм; 

• Прибор: glow graffiti sprej, LED 

светлосни канапи, интерактивне табле, 

I/О четка, Филипсов прибор за дигитално 

сликање светлом; 

• Cyberfest (Киберфест, Русија), STRP 

фестивал; VIDFEST (Ванкувер); 

• Цртање, сликање, графика и вајање у 

рачунарском програму; видео-записи, 

одељенски спотови, монтажа и анимација 

у рачунарском програму; колективно 

акционо сликање на сцени; обједињавање 

ликовне уметности, филма, музике и 

плеса; израда светлосне скулптуре, слике 

или инсталације; израда звучне 

скулптуре, кинетичке скулптуре...  

Посебни садржаји: 

• Специјални (механички)ефекти у 

позоришту и визуелни ефекти за филм; 

• Звучни ефекти; 

• Електронска музика; 

• Терапија путем уметности: материјали и 

технике; 

• Експериментална архитектура, паметне 

зграде; 

• Црно позориште; плес сенки; 

• Ликовно обликовање веб странице.  

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• објасни утицај технологије на уметност XXI века; 

• наведе пример утицаја технологије на уметност 

XXI века; 

• изрази идеје, емоције, поруке и ставове 

савременим медијима. 
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8. 
Амбијент и 

простор 
 

• Утицај амбијента на расположење, 

понашање и радни учинак; 

• Одговарајући примери дизајна 

школског простора, инсталација у 

ентеријеру и преобликовања елемената 

ентеријера; 

• Израда скица; 

• Преобликовање елемената ентеријера: 

осликавање и преобликовање похабаних 

столица, клупа, столова, ормана, зидова, 

прозорских оквира, стаклених површина, 

стубова; лепљење и уметање различитих 

материјала; израда витража, лустера, 

лампи, асамблажа, мозаика; 

• Обликовање простора у делу учионице 

или простору школе.  

Посебни садржаји: 

• Терапија путем уметности: психологија 

боје; 

• Биодекорација стубова и зидова или 

зелених површина; 

• Дизајн светла, обликовање простора 

светлом; 

• Декорација зидова: рад са шаблонима и 

пројектором, називи боја, механичко 

мешање боја, нијансе, психологија боје; 

• Ленд арт; 

• Амбијентална музика.  

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• опише утицај амбијента на расположење, 

понашање и радни учинак; 

• преобликује елементе ентеријера; 

• уреди део школског простора. 

9. Стрип  

• Појмови: стрип, манга, чиби, графички 

роман; 

• Развојни пут стрипа, различите 

функције стрипа кроз историју; 

• Школе стрипа: америчка и јапанска, 

француско-белгијска, енглеска, 

италијанска - карактеристике, типични 

представници, међусобни утицаји, 

популарност школа и аутора код нас и у 

свету; 

• Фестивали стрипа, музеји, друштва; 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• препозна уметнички цртеж у стрипу; 

• опише традиционални поступак цртања стрипа; 

• нацрта ликовно-графички рад. 
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• Утицај стрипа на уметничке правце, 

културу и друштво; 

• Оријентациони избор аутора: Rodolphe 

Topffer, Walt Disney, Osamu Tezuka, 

Richard Outcault, Steve Ditko, Alan Moore, 

Frank Miller, Moebius, Masashi Kishimoto, 

Koji Morimoto, Hiromu Arakawa, Matsuri 

Hino, Takeshi Obata, Марко Стојановић, 

Бане Керац, Влада Весовић, Саша 

Ракезић, Алекса Гајић, Зоран Јањетов; 

• Традиционални прибор и поступак 

израде; рачунарски програми и графичке 

табле; 

• Израда табле стрипа, стрип јунака, 

корица за графички роман, израда 

одељенског фанзина; илустрација 

одломака приче, песме, филма... 

традиционалним или савременим 

техникама.  

Посебни садржаји: 

• Анимирани филм; 

• Израда сценарија за стрип, графички 

роман, рачунарску игрицу или анимирани 

филм; 

• Студија фигуре у покрету; 

• Колекција одеће, обуће или накита 

инспирисана стрипом; 

• Музика у анимираном филму.  

10. 
Знаменити српски 

уметници 
 

• Знаменити српски уметници, избор 

наставника; 

• Израда оригиналног, нетрадиционалног 

ликовног приказа живота и/или дела 

српског уметника по избору ученика: 

презентација, графичка прича, колаж, 

инсталација; комбинација текста, 

илустрација и фотографија; видео-рад, 

анимација; 

• Разговор о значају, животу и делу 

одабраних уметника.  

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• наведе неколико знаменитих српских уметника; 

• објасни значај одабраног уметника; 

• уради оригиналан визуелни приказ живота и/или 

дела одабраног уметника. 
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Посебни садржаји: 

• Израда монографије одабраног 

уметника, одељенски рад; 

• Терапија путем уметности: 

организовање гостовања професионалних 

уметника у болницама и домовима за 

старе; организовање ликовне радионице.  

11. Трагом наслеђа  

• Значај квалитетне промоције у будућој 

професији; 

• Истраживање културних, историјских и 

природних знаменитости краја: обилазак 

околине, обилазак локалних галерија и 

музеја; истраживање стручне литературе, 

интернета, архиве, новинских чланака; 

разговори са одговарајућим профилом 

стручњака, наставницима, родитељима, 

фамилијом; интервјуи, анкете; 

проучавање и прављење фото и писане 

документације; 

• Оријентациони избор тема у оквиру 

пројекта: природне одлике, историја, 

културно-историјски споменици, 

манифестације, спорт, уметност, туризам, 

делатности, стари занати, обичаји и 

веровања, знаменити људи, одевање кроз 

историју, архитектура, кулинарство, 

музика; 

• Дизајн промотивног материјала; 

• Израда промотивног спота, 

презентације, брошуре, плаката, 

илустрованих прича, разгледница, паноа 

за промовисање културно-историјских и 

природних знаменитости краја.  

Посебни садржаји: 

• Промоција професије; 

• Промоција школе; 

• Промоција одељења; 

• Терапија путем уметности: поставка 

изложбе, организовање промоције радова 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• прикупља информације из различитих извора; 

• дискутује о знаменитостима краја; 

• уради промотивни ликовни рад. 
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путем интернета и штампе; 

• Маркетинг и брендови.  

12. 
Необична 

уметност 
 

• Визуелни приказ: необичне идеје, 

уметничка дела на неуобичајеној подлози 

или од неуобичајених материјала; 

• Оријентациони избор уметника: Јulijan 

eever, Guido Daniele, Jim Denevan, Richard 

Long, Daniel Baumann, Olafur Elasson, 

Michael de Broin, Agata Olek, Hang Nga, 

Mathier Collos, Rebecca Murtaugh, 

Jonathan Borofsky, Livio de Marchi, 

Chakaia Booker, Choi Jung Hyun, Margaret 

Benyon, Jennifer Maestre, Nathan Sawaya, 

Baptiste Debombourg, Toge-NYC, Ran 

Hwang, Don Lucho, Scott Gundersen, 

Sydney Cash, Scott Hove, Evan Blackwell, 

Jean-Luc Cornec, Jason Hackenwerth, 

Jason de Caires Taylor, Shinichi Marayama, 

Joan Dulla, Janet Echelman, Alain Guerra, 

Lara Schnitger, Maurizio Savini, Renata 

Memole, Neraldo de la Paz, Elisabeth 

Higgins O`Connor, Carabosse;• Израда 

ликовних радова од неуобичајених 

материјала.  

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• предложи нетрадиционални материјал за рад; 

• уради ликовни рад од нетрадиционалног 

материјала; 

• образложи избор материјала и мотива. 

13. 
Архитектура 

Србије 
 

• Знаменити споменици и зграде - 

обележја светских градова; 

• Сакрална архитектура Србије; 

• Замкови, утврђења и палате Србије; 

• Световна архитектура Србије: типови 

старих српских кућа, знаменити објекти 

XIX и XX века; 

• Споменици, фонтане, паркови и 

парковске скулптуре; 

• Значај очувања знаменитих грађевина и 

споменика; 

• Израда скица за викендицу, викенд-

насеље, етно-село, наменске објекте, 

реконструкција замка или утврђења, 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• наведе неколико значајних споменика и грађевина 

у Србији; 

• објасни значај очувања знаменитих грађевина и 

споменика; 

• уради ликовни рад са стилским одликама локалне 

архитектуре. 
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скица за рељефе, тргове, ограде, 

прозорска окна и друге елементе 

екстеријера, споменике и скулптуре у 

пленеру...  

Посебни садржаји: 

• Истраживање: римска насеља на тлу 

Србије; 

• Повезивање ученика путем интернета са 

вршњацима из другог места у Србији, 

размена фотографија и информација о 

архитектури, споменицима и парковима; 

• Осмишљавање туристичке туре;  

14. Улична уметност  

• Појмови: улична уметност, мурали, 

графити, тагирање; 

• Видови уличне уметности: мурали, 

графити, стикери, инсталације; 

• Историјат графита, легални графити, 

графити у галеријама; 

• Дискусија: намера уметника, идеје, 

поруке, ставови, емоције, стилови; 

тагирање по културно-историјским 

споменицима, знаменитим зградама, 

приватној својини, радовима уметника; 

• Материјали, опасност по здравље и 

околину, мере заштите; 

• Оријентациони избор уметника, 

уметничких група и пројеката: Edgar 

Mueller, Julian Beever, Kurt Wenner, Jeroen 

Koolhaas -Dre Urhahn, Ernesto Neto, Mark 

Jenkins, Peter Gibson, David Choe, 

Cityzenkane, Belx2, Lady Pink, Keith Jive, 

Baer, Ras Terms, Jon Reiss (Bomb it - 

dokumentarni film), Blu (odabrani radovi), 

Rinpa Eshidan, Reverse Graffiti Project;• 

Израда скице за мурал или графит 

традиционалним материјалима или у 

рачунарском програму.  

Посебни садржаји: 

• Истраживање: улична култура, музика и 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• препозна естетске и идејне вредности уличне 

уметности; 

• наведе материјале штетне по здравље и мере 

заштите; 

• уради скицу за мурал или графит. 
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Корелација са другим предметима:  Српски језик и књижевност, Музичка култура, Историја, Биологија, Физика, Хемија, Математика, Рачунарство и информатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

плес; 

• Пантомима; 

• Знамените грађевине Србије; 

• Израда документарног филма.  

15. Времеплов  

• Свакодневни живот, проналасци, 

открића, важни историјски догађаји и 

личности, одевање, намештај, 

архитектура, ликовна уметност, музика, 

позориште, плес, спорт, забава... од 

критско-микенске културе до краја XX 

века; 

• Ликовни приказ историјског периода по 

избору ученика; израда маски, костима, 

шешира, перика, декорација, скица за 

употребне предмете...  

Посебни садржаји: 

• Пројекат свих одељења, тематска забава 

- реконструкција одабраног периода: 

израда сценографије, костима, маски, 

фризура, шминке, избор музике, концерт, 

наступ хора, представа, плес, луткарско 

позориште...  

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

- праћење остварености 

исхода; 

- активност на часу. 

• наведе узроке промена у уметности током 

историје; 

• прикаже ликовним радом специфичност одабраног 

историјског периода. 

Укупан број часова 32  
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Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Трећи  

Образовни профил: Руковалац-механичар пољопривредне технике 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32/30    

Недељни фонд часова: 1    

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, 1/2013 – испр, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви предмета:  
- Оспособљавање ученика за разликовање обележја стилова различитих музичких жанрова; 

-  Развијање свести о значају и улози музичке уметности кроз развој цивилизације и друштва; 

-  Оспособљавање ученика за разликовање основних одлика уметности различитих цивилизација и култура кроз сагледавање елемената музичких дела; 

- Оспособљавање ученика за уочавање разлика и сличности између наше и других традиција и култура у домену музике; 

-  Оспособљавање ученика за уочавање међусобног утицаја различитих култура прожимањем карактеристичних елемената музичких дела; 

-  Унапређивање естетских критеријума код ученика; 

- Развијање дивергентног мишљења кроз решавање проблемских и пројектних задатака; 

- Развијање навика код ученика за праћење културно-уметничких манифестација у локалној средини и путем електронских медија (концерти, телевизија, филм, 

интернет); 

- Оспособљавање ученика за самостално истраживање стручне литературе, архиве, медијатеке, интернета; 

- Оспособљавање ученика за јавно наступање (јавни часови, концерти...); 

- Оспособљавање ученика за креативну израду музичких ударачких инструмената ; 

- Упознавање ученика са значајним српским композиторима и извођачима; 

- Оспособљавање ученика за примену уметничких вештина у другим предметима и свакодневном животу; 

- Оспособљавање ученика за тимски и истраживачки рад; 

-  Подстицање уметничког развоја и усавршавања у складу са индивидуалним интересовањима и способностима. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1.  

Класична музика 

(општа музичка 

анализа и теорија 

кроз слушање 

музике)  

10 

• Значај музике у животу и друштву: 

првобитна заједница, стари век и развој 

музике у средњем веку (духовна и 

световна музика) 

- Грегоријански корал, Византијско 

певање, Кир Стефан Србин: Ниња сили. 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

• Препознаје и разликује одлике стилова у 

музичком изражавању од првобитне заједнице 

до данас. 

• Испољава потребу за свакодневним слушањем 

музике и на основу тога формира трајно 

интересовање према музици уопште 
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• Ренесанса и барок: 

Палестрина L.: Огни белта, Вивалди А.: 4 

годишња доба, Хендл 

Г. Ф.: Месија (Алелуја), Бах Ј. С.: Токата 

и фуга д - мол, Брандебуршки концерт бр. 

3 Г - дур 

• Класицизам: 

Хајдн Ј.: Симфонија изненађења бр 94. Г 

- дур, Моцарт В. А.: Симфонија бр. 40. Г-

дур, Реквијем, Мала ноћна музика, Турски 

марш, Бетовен Л. В.: 5. и 9. симфонија, За 

Елизу, Месечева соната, 

• Романтизам 

Менделсон Ф.: Свадбени марш, Шопен 

Ф.: Валцер дес-дур, Брамс Ј.: Мађарске 

игре по избору, Сметана Б.: Влтава, 

Дворжак А.: Симфонија из новог света 

• Импресионизам 
Дебиси К.: Прелид за поподне једног 

пауна, Равел M.: Болеро 

• Музика xx века 

Шостакович: Камерна симфонија, 

Прокофјев С.: Ромео и улија, Шенберг, 

Стравински, Веберн  

вештина • Препознаје називе одслушаних композиција уз 

познавање њихових аутора као и време 

настанка. 

• Препознаје и именује елементарне музичке 

ознаке за темпо, динамику.... 

• Експресивно, аутономно доживљава карактер 

одслушане композиције 

• Поседује адекватан музички укус. 

• Самоиницијативно посећује концерте и друге 

музичке манифестације у локалној заједници. 

• Експресивно, аутономно доживљава карактер 

одслушане композиције  

2. 

 

Опера и балет 

Оперета и мјузикл  

6 

• опере: Бизе Ж.: Кармен, Верди Ђ.: 

Трубадур, Росини Ђ.: Севиљски берберин, 

Пучини: Тоска, Боеми, 

• балети Чајковски П. I.: Лабудово језеро, 

Успавана лепотица, Прокофјев С.: Ромео 

и Јулија  

• оперете Штраус Ј.: Слепи миш 

• Мјузикли: Цигани лете у небо, Коса, 

Мама Миа, Чикаго...  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• Симултано успешно изводи мелодијско-

ритмичке захтеве уз игру улога на сцени. 

• Јавно изводи самостално или групно креиране 

теме различитих музичких жанрова (нпр. 

мјузикл)  

 

3. 

Традиционална 

музика (народне 

песме, игре, 

плесови)  

6 

• Изворно певање традиционалних 

композиција са нашег и суседних 

подручја. Кола и народне игре Србије и 

суседних земаља. 

Мокрањац Ст. Ст.: Руковети, Тајчевић 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

• Препознаје естетске вредности у култури свог 

и народа других земаља уочавањем 

карактеристичних обележја музике светске 

народне баштине. 

• Сагледава и вреднује утицај народног 
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Корелација са другим предметима : Ликовна култура, Физичко васпитање , Српски језик и књижевност, Математика, Екологија, Географија , Верска настава ,  

Грђанско васпитање 

 

 

M.: Охридска легенда 

• Народна музика интегрисана у забавну, 

електронску, џез и разне алтернативне 

правце. 

извођачи: Биљана Крстић, састав 

"Балканика", Слободан Тркуља, 

Василиса, Кирил Џајковски...  

3. тестове практичних 

вештина 

стваралаштва на уметничко стваралаштво. 

• Прецизно изводи ритмичко-мелодијске захтеве 

уз прецизност и лакоћу у извођењу осмишљених 

кореографија. 

• Процењује и доноси судове и одлуке у вези 

квалитета и разумевања изведеног музичког 

задатка, односно задатака који се односе на 

квалитет изведених покрета у току плеса.  

4. 

 

 

Џез и блуз музика 

Филм и филмска 

музика 
4 

• Џез и блуз: 

Луис Армстронг, Мајлс Дејвис; Били 

Холидеј; Џон Колтрејн, Чарли Паркер, 

Јован Маљоковић, Шабан Бајрамовић...  

• Филм: Моцарт 

• филмска музика: 

Е. Мориконе: музика из филмова: 

Амелија Пулен, Титаник, Ватрене улице, 

Клавир... 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• Сагледава и употребљава критеријуме који се 

односе на начине настајања мелодијско 

ритмичких образаца различитих музичких 

жанрова. 

• Самостално креира музичку активност, било да 

је учесник или гледалац, уз делимичну 

могућност процењивања квалитета сопственог 

извођења. 

• Разликује боју звука различитих инструмената, 

као и њихов визуелни изглед 

• Разликује саставе извођача (Соло глас-хор, 

Соло инструмент-камерни састав-оркестар)  

5. 

Хорско певање, 

камерни састави 

Оркестар  

5 

• избор инструмената и извођача у 

формирању оркестра 

• избор композиција према могућностима 

извођача 

• извођење вокализа 

• извођење активности за развој 

правилног дисања и импостације гласа  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• интонативно прецизно изводи мелодијске 

захтеве композиција 

• разликује и прецизно изводи различите 

ритмичке структуре композиција 

• разликује и прецизно изводи мелодијске 

структуре композиција 

• успешно јавно изводи предвиђене композиције 

(соло, камерни састави, оркестри)  

Укупан број часова        32  
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Наставни предмет: АГРАРНА ГЕОГРАФИЈА 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Трећи  

Образовни профил: Руковалац-механичар пољопривредне технике 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

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, 1/2013 – испр, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви предмета: 

- Стицање знања  о природним и друтшвеним одликама географске средине и о њиховом утицају на развој пољопривреде,  

- Оспособљавање ученика за посматрање, класификацију, систематизацију, решавање проблема и закључивање, 

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

- Оспосбљавање ученика да користе писане, графике 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 заштити, обноси и унапређивању животне средине 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Вредновање 

остварености 

исхода 

 

1. 

 

Увод у аграрну 

географију 

 

6 

 

• Предмет изучавања, значај, развој и место 

аграрне географије у систему наука 

• Аграрни простор и његове границе 

• Подела и типови пољопривреде у свету 

• Географски размештај пољопривредне 

производње 

• Место пољопривреде у просторној 

организацији привреде и значај агроиндустрије 

• Глобализација хране и њене последице 

• дефинише предмет 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 

пољопривреде са другим привредним 

делатностима 

• објасни значај агроиндустрије 

• објасни појам глобализације хране као 

последице међудејства географских услова и 

технолошког развоја 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

1. праћење 

остварености 

исхода 

2. тестове знања 

2. 

 

Природни услови 

за развој 

пољопривреде 

7 

• Физичкогеографске одлике географске 

средине као важан услов за развој 

пољопривредне производње 

• Заштита и унапређивање пољопривреде и 

животне средине  

• објасни утицај и значај рељефа, климе, воде, 

тла, биљних и животињских заједница за развој 

пољопривредне производње 

• препозна деградацију природне средине у 

окружењу и да предложи мере за заштиту и 

унапређивање аграрног простора 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

1. праћење 

остварености 
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• изводи активности везане за заштиту и 

унапређивање пољопривреде и животне средине 

исхода 

2. тестове знања 

3. 

 

Друштвени 

услови за развој 

пољопривреде 

7 

• Пораст светског становништва и расположиве 

количине хране 

• Повезаност структурних одлика становништва 

са производњом хране и начинима исхране 

• Миграције пољопривредног становништва и 

процес деаграризације 

• Сеоска насеља и сеоски атари као простори 

пољопривредне производње 

• Градови као аграрна тржишта 

• Научно-технолошки развој и просторна 

организација пољопривреде  

• објасни однос између броја становника на 

Земљи и расположивих количина хране 

• доведе у везу структуре становништва са 

производњом хране и начине исхране 

• објасни процес деаграризације као последицу 

миграције пољопривредног становништва 

• објасни везу између сеоских насеља као 

аграрних произвођача и градова као аграрних 

тржишта 

• наведе врсте агротехничких мера у 

пољопривреди (механизација, хемизација, 

мелиорација, аграрне револуције) 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

1. праћење 

остварености 

исхода 

2. тестове знања 

4. 

 

Географска 

својства биљне и 

сточарске 

производње 

15 

• Настанак, развој, границе и значај земљорадње 

и сточарства 

• Географско порекло и просторни размештај 

најважнијих биљних култура у Србији и у свету 

• важније врсте стоке 

• области гајења појединих врста стоке у свету и 

у нашој земљи 

• Заштита и унапређивање биљне источарске 

производње 

• опише настанак, развој и границе земљорадње 

• наведе значај и перспективе развоја 

земљорадње и сточарства 

• објасни географско порекло и просторни 

размештај производње најважнијих биљних 

култура у нашој земљи и у свету (житарице, 

поврће, воће, шећерна репа, шећерна трска, 

уљарице, кафа, какао, чај, дуван, зачини, 

наркотичне биљке, текстилне биљке, агруми, 

винова лоза...) 

• наведе важније врсте стоке које се гаје у свету 

и у нашој земљи 

• опише сточарске области у свету и у нашој 

земљи 

• предвиди мере за заштиту и унапређивање 

биљне и сточарске производње у свом окружењу 

 Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

1. праћење 

остварености 

исхода 

2. тестове знања 

 

Укупан број часова 30 

 

Корелација са другим предметима: Биологија, Хемија, Историја 
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Наставни предмет: ИЗАБРАНА ПОГЛАВЉА МАТЕМАТИКЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи  

Образовни профил: Руковалац-механичар пољопривредне технике 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

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, 1/2013 – испр, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Цињеви предмета :  

• 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 објеката и њихови узајамни односи и трансформације 

• Развој способности за трансфер знања и вештина у стручно-теоретске предмете  

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

1. 
Системи једначина 

и детерминанте 
8 

• Детерминанте реда два и три 

• Особине детерминанти 

• Решавање система Крамеровим 

правилом 

• Систем квадратне и линеарне једначине 

 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. усмену проверу знања 

2. писмену провера знања 

3. тестове знања 

• израчуна детерминанту реда 2 и 3 

• примени особине детерминанти на 

израчунавање детерминанте 

• примени Крамерово правило на решавање 

система линеарних једначина 2*2 и 3*3 

• реши систем једначина састављен од једне 

квадратне и једне линеарне једначине 

• графички нађе решење квадратне и 

линеарне једначине 

 

2. 
Комбинаторика 6 

• Пермутације 

• Варијације 

• Комбинације 

• Биномни образац  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. усмену проверу знања 

2. писмену провера знања 

3. тестове знања 

• примени правило збира и правило 

производа 

• одреди број пермутација датога скупа 

• одреди број варијација датога скупа 

• одреди број комбинација датога скупа 

• наведе пермутације (варијације, 

комбинације) датога скупа од највише четири 

члана 

• одреди к-ти биномни коефицијент у развоју 
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Корелација са другим предметима: Сви стручни предмети 

бинома на н-ти степен 

• одреди непознати члан у развоју бинома из 

датих услова-једноставнији примери 

 

3. 

Вероватноћа и 

статистика 
13-14 

• Случајни догађаји. Простор 

елементарних догађаја 

• Различите дефиниције вероватноће 

• Условна вероватноћа 

• Случајне променљиве. Дискретне 

случајне  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. усмену проверу знања 

2. писмену провера знања 

3. тестове знања 

• 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 Б 

• наведе пример случајне променљиве 

• примени расподелу вероватноћа познату 

под називом биномна расподела 

• 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) 

4. 
Писмени задаци са 

исправкама 
4  Израда задатака  

 

Укупан број часова           32 
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Наставни предмет: ЛОГИКА   

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи  

Образовни профил: Руковалац-механичар пољопривредне технике 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

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, 1/2013 – испр, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви предмета:  
• Развој сазнања о појму и предмету етике, значају моралних норми за живот појединца у друштву  

• 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  

• Упознавање ученика са основним етичким нормама и вредностима и развијање личног вредносног система 

Задаци:оспособљавање ученика за самостално,критчко размишљање и развијање сензибилитета за етичка питања савременог друштва 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по 

темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1 • Увод у логику 3 

• Појам и подела логике. 

• Логика као наука о форми 

мишљења 

• Основни логички принципи 

(идентитет, непротивуречност и 

и искључење трећег) 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

• препозна да и сам већ користи логику као и граматику 

• искаже дефиницију логике, разуме и опише у чему се 

састоји формални карактер логике 

2 

 

Формална логика: 

• Појам, 

• Суд 

• Закључак 

26 

• Појам 

• Обим и садржај појма 

• Односи међу појмовима 

• Однос родова и врста 

• Дефиниција 

• Суд 

• Прости и сложени судови 

• Подела судова по квантитету 

• Подела судова по квалитету 

• Комбинована подела судова 

• Односи међу судовима 

(логички квадрат) 

• Врсте закључивања 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

• 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 

• разликује делове суда и именује их 

• именује логичке везнике 

• разликује квантитет и квалитет суда 
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Корелација са другим предметима: Српски језик и књижевност, Стручни предмети 

 

• Конверзија 

• Потпуна и непотпуна 

индукција 

• Аналогија 

• Категорички силогизам 

• Структура категоричког 

силогизма 

• Фигуре категоричког 

силогизма 

• Доказ 

• 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 закључивање 

• наводи примере за закључивање по аналогији 

• даје примере дедуктивног закључивања из своје струке 

• дефинише силогизам и разликује појмове и судове који 

чине силогизам. 

• одређује функцију средњег појма 

3 

 
• Логичке грешке 3 

• Логичке грешке 

• Паралогизми и софизми 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

• разликује намерне од случајних логичких грешака 

Укупан број часова 32    
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Наставни предмет: ЕТИКA  

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи  

Образовни профил: Руковалац-механичар пољопривредне технике 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

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, 1/2013 – испр, 10/2016, 11/2016-др.правилник и 13/2018-др.правилник) 

Циљеви предмета:  

• Стицање основних знања о етици и схватање значаја тих знања за јасно размишљање и развој личности 

• 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  

Задаци: 

оспособљавање ученика за самостално,критчко размишљање и развијање сензибилитета за етичка питања савременог друштва 

 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

Часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

1 
Појам и значај етике 

3 

• Настанак и предмет етике 

• Појам норме и појам морала 

• Разлика између обичајних, правних и етичких 

норми 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

1. Опажања 

наставника - 

праћење рада на 

часу 

Питања - 

одговори 

• набраја правила (норме) из различитих 

сфера живота 

• издваја правила која слободно прихватамо и 

разликује их од оних која имају спољашње 

порекло 

• дефинише предмет етике 

2 

 

Лични идентитет, 

слобода и 

одговорност 
16 

• Улога визуелног идентитета у формирању личног 

идентитета - међусобни утицаји 

• Појмови пола и рода 

• Утицај медија на релативизацију етичких 

вредности 

• Естетски и етички идеал 

• Тело и интервенције на телу 

• Сајбер идентитет, морал и слобода избора 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

1. Опажања 

наставника - 

праћење рада на 

часу 

• 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 
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*Корелација са другим наставним предметима/модулима:Српски језик и кљижевност, Историја, Грађанско васпитање, Верска настава 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Питања - 

одговори 

императива 

• супротставља медијски наметнуте животне 

идеале и етичке вредности 

3 

 

Основне етичке 

норме и вредности 
13 

• Пријатељство 

• Верност 

• Породица 

• Љубав 

• Морално добро 

• Донација органа 

• Сурогат мајка 

• Клонирање 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

1. Опажања 

наставника - 

праћење рада на 

часу 

Питања - 

одговори 

• 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 између основних етичких 

праваца 

Укупан број часова 32    
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Део 1. НАСТАВНИ ПЛАН: Образовни профил: цвећар-вртлар 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 
I РАЗ II РАЗ III РАЗ 

нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Српски језик и књижевност 3 105 2 70 2 64 

2. Страни језик 2 70 2 70 2 64 

3. Физичко васпитање 2 70 2 70 2 64 

4. Историја 3 105     

5. Географија 2 70     

6. Математика 3 105 2 70   

7. Рачунарство и информатика  2 70     

8. Физика 2 70     

9. Ботаника 1 35     

10. Хемија 2 70     

11. Устав и права грађана     1 32 

12. Верска настава* *изборни предмет  

 
1 35 1 35 1 32 

13. Грађанско васпитање* 1 35 1 35 1 32 

 

 

 

 

 

 

 

 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 1830 
 

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

I РАЗ II РАЗ III РАЗ 

нед. год. нед. год. нед. год. 

Т В Т В Т В Т В Т В Т В 

1. Цвећарство 3  105  3  105  3  96  

2. Дендрологија са расадничарством     2  70  2  64  

3. Пољопривредна техника     2  70      

4. Подизање и нега зелених површина     2  70      

5. Повртарство     2  70      

6. Лековито и зачинско биље         2  64  

7. Заштита биља         2  64  

8. Организација производње и продаје         2  64  

9. Практична настава*  6  210  11  385  12  384 

* у оквиру практичне наставе I-III разред има по 60 часова блок наставе 
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ДЕО 2 НАСТАВНИ ПРОГРАМ А. Обавезни општеобразовни предмети: ЦВЕЋАР-ВРТЛАР (Први разред) 

Наставни предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Цвећар  - вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

105    

Недељни фонд часова: 3    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/203, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ  

Циљ наставе српског језика и књижевности јесте проширивање и продубљивање знања о српском језику; унапређивање језичке и функционалне писмености; 

проширивање и продубљивање знања о српској и светској књижевности, развијање љубави према књизи и читању, оспособљавање за интерпретацију уметничких 

текстова; упознавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у књижевности; 

проширивање и продубљивање књижевних знања и читалачких вештина; образовање и васпитање ученика као слободне, креативне и културне личности, 

критичког ума и оплемењеног језика и укуса.  

Задаци  

Настава језика (знања о језику, способност служење језиком и васпитна улога наставе језика). Ученици треба да:  

- овладају знањима о српском књижевном језику;  

- стекну вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом изражавању, приликом учења, образовања и интелектуалног 

развоја;  

- поштују матерњи језик, негују српски језик, традицију и културу српског народа, националних мањина, етничких заједница и других народа;  

- унапређују културу језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, са 

развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура.  

Настава књижевности (усвајање књижевних знања, развијање читалачких вештина и афирмисање васпитних вредности путем књижевности). Ученици 

треба да:  

- упознају репрезентативна дела српске књижевне баштине и дела опште књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вредности;  

- негују и развијају читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним књижевним делима из историје 

српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози;  

- развијају литерарне афинитете и постану читаоци рафинираног естетског укуса који ће умети да на истраживачки, стваралачки и активан начин читају 

књижевна дела свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;  

- усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности;  

- оспособе се за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова агресивног и асоцијалног 

понашања и за развијање самосвести и личне одговорности;  
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- подстичу на саосећање са ближњима и одговорност према другом;  

- развију врлине разборитости и равнотеже и мудрости.  

Општи задаци. Ученици треба да:  

- развијају и негују стваралачки и истраживачки дух у процесу учења и у примени стечених знања;  

- развијају и негују методичност и методичка поступања приликом овладавања сложеним и обимним знањима;  

- усаглашено са општим исходима учења, као и усклађено са узрастом и способностима, даље развијају знања, васпитне вредности и функционалне вештине које 

ће моћи да користе у даљем образовању, у професионалном раду и у свакодневном животу;  

- развијају лични и национални идентитет и осећање припадности држави Србији;  

- формирају вредносне ставове којима се чува национална и светска културна баштина;  

- буду оспособљени за живот у мултикултуралном друштву.  

Садржај 

I. УВОД У ПРОУЧАВАЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА (12 часова)  

Природа и смисао књижевности  

Појам и назив књижевности; књижевност као уметност; књижевност и друге уметности; усмена и писана књижевност улога књижевне уметности у друштву; 

књижевност и проучавање књижевности, науке о књижевности: теорија, историја књижевности и књижевна критика.  

Уметнички доживљај, утисци, разумевање, сазнавање и доживљавање уметничких вредности у књижевном делу.  

Структура књижевног дела  

Тема, мотив (мања тематска јединица); фабула и сиже; лик, карактер, тип, наратор, писац; идеје, мисли и поруке, смисао књижевно-уметничког дела; композиција 

књижевног дела (на примерима лирског, епског и драмског дела); језик у књижевноуметничком делу (пишчев избор и распоређивање речи), средства уметничког 

изражавања.  

Дела за обраду  

Сунце се девојком жени - лирска народна песма  

Бановић Страхиња - епска народна песма  

Девојка бржа од коња - народна приповетка  

Лаза Лазаревић: Први пут с оцем на јутрење - умет. припов.  

Софокле: Антигона - трагедија  

Иво Андрић: О причи и причању (Беседа приликом примања Нобелове награде)  

II. КЊИЖЕВНОСТ СТАРОГ ВЕКА (10 часова)  

Основне информације о развоју, врстама, тематици и особеностима књижевности старог века.  

Еп о Гилгамешу (одломак)  

Хомер - Илијада (одломак - VI певање)  

Библија - из Старог завета; Легенда о потопу; из Новог завета; Јеванђеље по Матеју (Страдање и васкрсење Христово).  

III. СРЕДЊОВЕКОВНА КЊИЖЕВНОСТ (11 часова)  

Почеци словенске писмености, значај рада Ћирила и Методија и њихових ученика. Најстарија словенска писма (глагољица, ћирилица); старословенски језик и 

рецензије старословенског језика; најстарији споменици јужнословенске културе (Башчанска плоча, Самуилов натпис, Брижински споменик, Мирослављево 

јеванђеље); међусобне везе и утицаји писане и усмене књижевности.  

Сава Немањић (Св. Сава): Житије Св. Симеона (одломак) - Болест и смрт Св. Симеона  

Јефимија: Похвала кнезу Лазару  
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Деспот Стефан Лазаревић: Слово љубве  

Усмено предање о Св. Сави - (народне песме, приче и легенде - избор).  

IV. НАРОДНА (УСМЕНА) КЊИЖЕВНОСТ (11 часова)  

Народна (усмена) књижевност: појам, битне одлике, основне теме и мотиви, уметничка вредност и значај (синтеза).  

Народна поезија и њен значај у животу и историји српског народа.  

Српска дјевојка - народна песма  

Кнежева вечера - народна песма  

Марко пије уз рамазан вино - народна песма  

Диоба Јакшића - народна песма  

Ропство Јанковић Стојана - народна песма  

Бој на Мишару - народна песма  

V. ХУМАНИЗАМ И РЕНЕСАНСА (11 часова)  

Хуманизам и ренесанса у Европи и код нас и главни представници (појам, особености, значај).  

Ф. Петрарка: Канцонијер (избор сонета)  

V. Шекспир: Ромео и Јулија  

Сервантес: Дон Кихот (одломак)  

Ш. Менчетић: Први поглед  

Џ. Држић: Горчије жалости јесу ли гди кому  

M. Држић: Новела од Станца  

VI. БАРОК И КЛАСИЦИЗАМ (6 часова)  

Барок и класицизам и њихови главни представници у Европи и код нас (појам, особености, значај).  

I. Гундулић: Осман (одломци из И и VIII певања)  

Молијер: Тврдица  

VII. ЛЕКТИРА (5 часова)  

Данте Алегијери: Божанствена комедија (одломак из Пакла)  

D. Киш: Рани јади  

Избор из поезије савремених песника према избору ученика и наставника (D. Радовић, M. Антић, Љ. Симовић и др.)  

VIII. КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ  

На наведеним делима понављају се, проширују, усвајају и систематизују основни књижевнотеоријски појмови.  

Лирско, епско, драмско песништво.  

Лирске ("женске") и епске (јуначке) песме. Епски јунак.  

Епска поезија у прози: приповетка, новела, роман; једноставнији облици епске прозе: мит, предање, бајка, прича. Житије (животопис, биографија), похвала, 

слово.  

Драмска поезија (одлике, подела): трагедија, комедија, драма у ужем смислу речи. Фарса. Драма и позориште. Драмски јунак.  

Стих и проза. Метрика, хексаметар, десетерац, цезура.  

Средства уметничког изражавања  

Епитет, поређење, персонификација, хипербола, градација, антитеза, метафора, лирски паралализам. Симбол. Хуманизам, ренесанса, петраркизам, барок, 

класицизам.  

ЈЕЗИК (25 часова)  
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I. ОПШТИ ПОЈМОВИ О ЈЕЗИКУ  

Језик као средство комуникације (основни појмови).  

Основни појмови о књижевном (стандардном) језику. Његов национални и културни значај.  

II. ЈЕЗИЧКИ СИСТЕМ И НАУКЕ КОЈЕ СЕ ЊИМЕ БАВЕ  

Језик као систем знакова.  

Фонетика и фонологија, глас и фонема.  

Морфологија. Речи и морфеме. Творба речи.  

Синтакса. Реченица као језичка и комуникативна јединица.  

Лексикологија. Лексички фонд (богаћење речника, стручна терминологија).  

III. ПРАВОПИС  

Основни принципи правописа српског књижевног језика. Писање великог слова.  

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (14 часова)  

I. УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

Артикулација гласова, књижевна акцентуација, мелодија реченице, јачина, висина тона, боја гласа, темпо изговора; пауза - логичка и психолошка и њихова 

изражајна функција. Акценат, речи, групе речи, реченице (смисаонице). Отклањање нестандардне акцентуације из ученичког говора.  

Изражајно читање и казивање напамет научених краћих прозних и дијалошких текстова. Рецитовање стихова.  

Стилске вежбе. Функционални стилови: разговорни књижевноуметнички језик.  

II. ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

Правописне вежбе: писање великог слова.  

Стилске вежбе: сажимање писменог састава уз појачавање његове информативности, отклањање сувишних речи и неприкладних израза.  

Домаћи писмени задаци (читање и анализа).  

Четири писмена задатка годишње.  

Начин остваривања програма 

УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА  

Зависно од разреда и садржаја годишњи фонд часова наставе овог предмета распоређен је тако да је за подручје књижевност издвојено око 60%, а за друга два 

(језик и култура изражавања) око 40% часова.  

У оквиру тог фонда планирани садржаји се обрађују са 70% часова. Осталих 30% часова предвиђено је за понављање, утврђивање, вежбање и систематизовање 

програма.  

Циљ и задаци чине целину и остварују се током три године - систематски и континуирано - у свим предвиђеним програмско-тематским подручјима и видовима 

рада.  

Сви садржаји распоређени су по разредима, подручјима, областима и темама уз примену начела поступности, корелације, интеграције и примерености узрасту.  

Садржаји књижевности конкретизовани су по разредима, сегментима (књижевност и лектира), а обухватају књижевнотеоријско и књижевноисторијско 

проучавање књижевноуметничких дела и књижевности жанровски распоређених.  

Подручје језик обухвата изучавање језика као система. У садржаје овог подручја уграђени су елементи опште лингвистике и правописа.  

Подручје култура изражавања обухвата облике и врсте у области усменог и писменог изражавања (по разредима). У овој области планиране су говорне и писмене 

вежбе, домаћи задаци и писмени задаци, који треба да се раде наизменично ћирилицом и латиницом.  

Ради што успешније реализације бројних захтева и садржаја неопходна је и стална сарадња наставника српског језика и књижевности с наставницима других 

предмета (историје, сродних општестручних и ужестручних предмета), стручним сарадницима (школским библиотекаром - медијатекаром, педагогом, 
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психологом) и органима (стручним активом и већима), родитељима ученика и међуопштинском (регионалном) просветно-педагошком службом; такође је 

корисна сарадња наставника и са одређеним институцијама (народном библиотеком, домом културе, биоскопом, локалним новинама, радио-станицом и др.).  

Квалитет и трајност знања, умења, вештина и навика ученика у многоме зависе од принципа, облика, метода и средстава који се користе у образовно-васпитном 

процесу. Због тога савремена настава српског језика и књижевности претпоставља остваривање битних задатака и садржаја програма уз максимално могућу 

мисаону активност ученика (субјеката у настави), поштовање одређених дидактичких принципа (посебно: свесне активности ученика, научности, примерености, 

поступности, систематичности и очигледности), као и адекватну примену оних наставних облика, метода, поступака и средстава чију су вредност утврдиле 

савремена пракса и методика наставе српског језика и књижевности (пре свега: разни видови групног и индивидуалног рада примерени могућностима ученика, 

методе - дијалошка, текстуално-графичке демонстрације и самосталних радова ученика, средства - уџбеници, приручници, разне врсте текстова и графичких 

приказа, графофолије, наставни и други филмови, радио и телевизијске емисије и сл.). Избор одређених наставних облика, метода, поступака и средстава 

условљен је, пре свега, наставним садржајем и циљевима (образовним, васпитним и функционалним), које треба остварити на једном часу српског језика и 

књижевности.  

Редовна настава српског језика и књижевности изводи се у специјализованим учионицама и кабинетима за овај предмет, који треба да буду опремљени у складу 

са нормативима за средње стручне школе. Делимично, она се организује и у другим школским просторијама (библиотеци - медијатеци, читаоници, 

аудиовизуелној сали и сл.).  

У настави српског језика и књижевности користе се одобрени уџбеници и приручници и библиотечко-информацијска грађа од значаја за остваривање задатака и 

садржаја програма овог предмета, односно за систематско оспособљавање ученика за самостално коришћење разних извора сазнања у настави и ван ње.  

У односу на досадашњи, овај програм доноси извесне промене и новине, које треба имати у виду приликом планирања (глобалног и оперативног) и реализације 

предвиђених задатака и садржаја. Посебно су значајне ове промене и новине у програму: измењен је недељни и годишњи фонд часова у свим разредима средњих 

стручних школа као и начин расподеле предвиђеног годишњег фонда часова на поједине сегменте програма; обезбеђен је адекватнији однос између часова обраде 

и других типова часова: кориговани су циљ и задаци наставе; измењени су структура и садржаји подручја књижевност и језик; у програм је укључен садржај 

проучавања књижевног дела. Уведена је област лектире, укључени су нови аутори и наслови; одређени су основни књижевнотеоријски појмови који се усвајају 

током обраде одговарајућих дела: створени су предуслови за креативно испољавање наставника и прилагођавање васпитно-образовног рада различитим 

ситуацијама у пракси, као и за појачавање стваралачке сарадње наставника и ученика.  

КЊИЖЕВНОСТ  

Ово програмско-тематско подручје обухвата најзначајнија дела из српске и светске књижевности, која су распоређена у књижевноисторијском континуитету од 

старог века до данас.  

Програм I разреда је за почетак предвидео увод у проучавање књижевног дела (књижевнотеоријски приступ) како би се избегло нагло прелажење са тематског 

проучавања, карактеристичног за наставу овог предмета у основној школи, на проучавање историје књижевности, тј. изучавање књижевноуметничких дела у 

историјском контексту. Уз тај основни разлог треба имати у виду и друга преимућства оваквог приступа: наставник ће стећи увид у књижевноисторијска знања 

која су ученици понели из основне школе. Та знања ће се систематизовати, проширити и продубити, чиме ће се остварити ваљанији пут за сложенији и 

студиознији приступ књижевним делима какав захтева програм књижевности у средњим стручним школама.  

Наставник српског језика и књижевности у средњим стручним школама треба да пође од претпоставке да је ученик у основној школи стекао основна знања:  

- из теорије књижевности: тема, мотив, фабула; лик, карактер; структура прозног књижевног дела; књижевни родови и врсте; основна језичкостилска изражајна 

средства; усмена и писана књижевност; структура лирске песме; стих, строфа, рима, ритам; структура драмског дела; дијалог, монолог, драмска врста, драма и 

позориште, филм, радио-драма, телевизијска драма;  

- из основа сценске и филмске културе: слика, реч, звук, филмска музика, ситуација, радња, јунаци филма, елементи филмског израза, филмске врсте, од 

синопсиса до сценарија; филм, телевизија, књижевност (сличност и разлике).  

Са стеченим знањима, која се у програму средњих стручних школа проширују и продубљују, ученик може активно да учествује у интерпретацији књижевног 

дела.  
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Интерпретативно-аналитички методички систем је основни вид наставе књижевности и њега треба доследно примењивати приликом упознавања ученика са 

изабраним књижевним делима која су предвиђена програмом. Наравно, не треба очекивати да се сва програмом предвиђена дела обрађују на нивоу 

интерпретације као најпотребнијег аналитичко-синтетичког приступа књижевном делу. Наставник треба да процени на којим ће делима радити интерпретацију, а 

на којим осврт, приказ или, пак, проблемско-стваралачки методички систем.  

Нема сумње да овакав програм књижевности у средњим стручним школама повремено тражи и примену експликативног методичког система када се мора чути 

наставникова реч, и то најчешће приликом давања информација о епохама које се проучавају, као и у свим другим ситуацијама у којима наставник не може 

рачунати на ученикова предзнања (на пример: основне информације о почецима писмености, да је његов говор модел правилног, чистог и богатог језика каквом 

треба да теже његови ученици).  

Књижевна дела из програма лектира имају равноправан третман са делима из обавезног програма књижевности и обрађују се по истом методичком систему. 

Треба напоменути да се из лектире која је дата по избору ученика и наставника не морају обрадити сви писци, већ књижевно дело оног писца за које се 

опредељују ученици и наставник.  

ЈЕЗИК  

Програм наставе језика у средњим стручним школама конципиран је тако да омогући ученицима стицање знања и о језику као друштвеној појави и о језику као 

систему знакова. Циљ је да ученици, поред знања о свом матерњем језику, стекну и опште лингвистичка односно социолингвистичка знања неопходна 

образованом човеку. Ова општа знања су функционално повезана са наставом матерњег језика. Главни део тих знања обрађује се у сегменту општи појмови о 

језику. Као у уводном делу сегмента књижевни језик (у првом разреду) и сегменту језички систем и науке које се њиме баве; али се општи појмови обрађују и 

током целе наставе - у вези са одговарајућим партијама о српском као матерњем језику. Инсистирање на једном теоријски и методички вишем нивоу изучавању 

језичких појава даје нови квалитет настави која обухвата и знања с којима су се ученици сретали у основној школи. Ова знања, поред своје општеобразовне 

вредности и значаја за олакшавање и побољшавање наставе српског језика, треба да послуже и лакшем савлађивању градива из страних језика.  

Део програма књижевни језик вишеструко је значајан. Његовом реализацијом ученици треба да стекну знања и изграде одговарајуће ставове о српском 

књижевном језику и о значају књижевнојезичке норме и језичке културе. Овај део програма укључује и наставу о развоју књижевног језика.  

У сегменту програма посвећеног организацији и функционисању језичког система не обрађују се само чисто граматички аспекти језичког система већ се 

обухватају и функционални аспекти. Зато су, између осталог, у синтаксу унети и елементи лингвистике текста и граматике. Посебан је значај дат лексикологији 

(која се надовезује на део о творби речи), и то не само да би ученици стекли више знања о речничком благу свога језика него и да би развили правилан однос 

према разним појавама у лексици.  

У обради свих сегмената програма треба се надовезивати на знања која су ученици стекли током претходног школовања. Међутим, овде није реч о простом 

обнављању и утврђивању раније стечених знања, него о добијању целовите слике о српском језику, и као што је већ речено, о усвајању једног квалитативно 

вишег приступа проучавању језичке организације и језичких законитости.  

Веома је важно да се настава језика повеже са осталим деловима овог наставног предмета. Наиме, ова настава пружа лингвистичка знања која ће бити подлога за 

тумачење језика и стила књижевних дела, с тим што ова дела пружају и одговарајући материјал за уочавање естетске функције језика. С друге стране, настава 

језика се мора повезати и са наставом културе изражавања. Тиме ће лингвистичка знања (о акценатском систему, творби речи, лексикологији, синтакси итд.), као 

и проучавање правописа, допринети да ученици боље и поступније усвоје књижевнојезичку норму и да побољшају своје изражајне способности.  

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА  

Вежбе у усменом изражавању треба у средњим стручним школама да дају одређени степен правилне артикулације, дикције, интонације, ритма и темпа у читању и 

казивању лирског, епског и драмског текста. Ове се вежбе, по правилу, реализују у току обраде књижевног текста на тај начин што ће наставник, директно, 

својим читањем, говорењем или уз помоћ снимка, анализирати одговарајуће елементе правилног усменог изражавања како би их ученици уочили. Стечена 

сазнања трансформишу се у вештине и умења на тај начин што ученици интерпретирањем књижевних текстова настоје да сами достигну одговарајући степен 

вештине и умења ове врсте. Стечене способности се даље увежбавају различитим облицима усменог изражавања ученика (извештавање, расправљање, 

реферисање и др.). Већина предвиђених облика ове наставе непосредно се укључује у наставу књижевности или примене за израду писмених састава.  
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У првом разреду (делимично и у другом) веома је упутно да наставник ученицима демонстрира методологију израде писменог састава. У том смислу корисно је 

комбиновати индукцију и дедукцију. На одабраном узорку (расправа, извештај и др.) треба анализирати његову композицију, функцију одељака и остале 

елементе (примереност стила и сл.). Затим се ученицима може дати задатак да припреме грађу о једној теми, али да прикупљену грађу не обликују већ да  се то 

уради на часу. Вежба у методологији израде писменог састава на основу прикупљене грађе требало би да буде демонстрација целокупног поступка израде 

писменог састава: од анализе теме, одређивања њеног тежишта, селекције прикупљене грађе, распореда појединости с гледишта добре композиције, до 

обликовања грађе и рада на усавршавању текста. Рационализација наставе у овом послу постиже се на тај начин што ће узорак текста бити у вези с књижевним 

делом из програма за одређени разред.  

И диференцирање функционалних стилова ваља обављати на узорцима које је наставник одабрао. Да би ученик био оспособљен да свој језик и начин изражавања 

подеси врсти писменог састава (излагања), треба да напише конкретан састав (припреми излагање). Вежбе ове врсте треба понављати све док сваки ученик не 

буде оспособљен да се служи одређеним облицима изражавања. Да би се постигао већи наставни учинак, корисно је наћи неопходну психолошку мотивацију. 

Због тога ученике треба обавестити не само о коначном циљу који се жели постићи одређеним системом вежбања него и о сврсисходности појединих 

парцијалних вежбања која чине интегралну целину. Тако, на пример, ако су ученици обавештени да ће следећи писмени задатак бити у форми расправе или 

приказа, онда и конкретне вежбе треба да буду подређене том циљу. Наставник ће на одабраном моделу конкретног облика изражавања показати ученицима 

његове битне карактеристике, подразумевајући ту и примереност језика и стила. После тога ученици у форми домаћег задатка чине прве покушаје да самостално 

напишу састав одређене врсте. Читањем и коментарисањем домаћих задатака ученици се даље оспособљавају у писменом изражавању и овладавању одређеним 

врстама састава. Када је наставник стекао утисак да су сви ученици релативно овладали одређеном врстом писменог изражавања, утврђује час израде школског 

писменог задатка. Резултати таквог поступка показују се у школском писменом задатку, па се на основу њих планира даљи рад на усавршавању културе 

изражавања ученика. Ако више ученика не постигне одређени успех, цео се процес понавља.  

Оквирни број часова који је предвиђен за усмено и писмено изражавање означава укупно време, а не и број вежби у току наставне године (препоручује се 

организовање већег броја краћих вежби с прецизно одређеним циљевима).  

Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По правилу, наставник је 

обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу на часу (делу часа). Поред писмених, у 

складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака (усмених, практичних - примерених могућностима ученика 

и њиховој оптерећености разним обавезама).  

Израда школског писменог задатка, по правилу, траје један час. Изузетно, кад то поједини облици писменог изражавања изискују,  израда задатака може трајати и 

дуже од једног часа.  

 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 1838 
 

Наставни предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Цвећар -  вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/203, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ наставе страног 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.  

Посебан циљ наставе страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се страни језик 

користи ради информисаности и оспособљености за једноставну пословну комуникацију у усменом и писаном облику.  

Задаци наставе страног језика су да ученици:  

- буду оспособљени да у школској и ван школској свакодневници могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано и сходно ситуацији;  

- продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да страни језик функционално користе и после завршетка свог образовања 

(током студија, у будућем послу или даљем образовању);  

- стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да уоче контрасте и врше поређења у односу на сопствену стварност;  

- буду оспособљени да се компетентно и самосвесно споразумевају са људима из других земаља, усвајају норме вербалне и невербалне комуникације у складу са 

специфичностима језика који уче, као и да наставе, у оквиру формалног образовања и самостално, учење другог и трећег страног језика;  

- до краја трећег разреда средње стручне школе савладају први страни језик до нивоа Б1 према Заједничком европском оквиру.  

Напомена:  

Истичемо да ће степен постигнућа по језичким вештинама варирати, односно да ће рецептивне вештине (разумевање говора и читање) бити на предвиђеном 

нивоу, док се за продуктивне вештине (говор, интеракција, медијација и писање) може очекивати да буду за један ниво ниже (на пример, Б1+ рецептивно, Б1 

продуктивно).  

Комуникативне функције:  

1. Представљање себе и других  

2. Поздрављање (састајање, растанак;формално, неформално, специфично по регионима)  

3. Идентификација и именовање особа, објеката, боја, бројева итд.  

4. Давање једноставних упутстава и команди  

5. Изражавање молби и захвалности  

6. Изражавање извињења  
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7. Изражавање потврде и негирање  

8. Изражавање допадања и недопадања  

9. Изражавање физичких сензација и потреба  

10. Исказивање просторних и временских односа  

11. Давање и тражење информација и обавештења  

12. Описивање и упоређивање лица и предмета  

13. Изрицање забране и реаговање на забрану  

14. Изражавање припадања и поседовања  

15. Скретање пажње  

16. Тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања  

17. Тражење и давање дозволе  

18. Исказивање честитки  

19. Исказивање препоруке  

20. Изражавање хитности и обавезности  

21. Исказивање сумње и несигурности  

Садржај 

Обновити реченичне моделе обухваћене програмом за основну школу. 

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

- Таг questions 

- Индиректни говор 

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

"I live in Liverpool". He says that he lives in Liverpool. 

б) молбе, захтеви, наредбе 

"Come back!" He told me to come back. 

"Don't do it, please." He asked me not to do it.  

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

- Yes/No questions 

"Do you like to swim?" He asks me if I like to swim. 

- "WH" questions 

"Where do you live?" He asks me where I live. 

II ИМЕНИЧКА ГРУПА 

1. Члан 

- Обновити употребу одређеног и неодређеног члана 

- Нулти члан уз градивне и апстрактне именице  

art, love, milk, bread и др. 

2. Именице 

- Множина именица - обновити 

- Изражавање припадања и својине - саксонски генитив 
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Mary's book, boy's dog 

3. Заменички облици 

а) Заменице 

- Личне заменице у функцији субјекта и објекта 

I Met him yesterday. 

- Показне заменице  

б) Детерминатори  

This is my book and these are Peter's books. 

- Показни детерминатори  

This book is Peter's. 

- Присвојни детерминатори 

My books are in the room. 

- Неодређени детерминатори -  some, any 

They usually lend me some money. There isn't any butter in the fridge. 

4. Придеви 

Обновити компарацију придева 

5. Бројеви 

Обновити просте и редне бројеве 

6. Квантификатори 

much, many; little, few; a lot of/lots of 

I don't have much money now. He doesn't have many friends. 

III ГЛАГОЛСКА ГРУПА 

1. Глаголи 

- Обновити глаголске облике предвиђене програмом за основну школу. 

- Модални глаголи 

а)  can, must - simple present/past 

Can I take your book, please? I couldn't come yesterday. 

I must go now. You didn't have to get up so early. 

b) may 

May I use your phone, please? 

- Пасивне конструкције -  simple present/past (R 

It is made of silk. She was taken to hospital last week. 

2. Прилози 

Извођење прилога и њихова употреба 

3. Предлози 

Најчешћи предлози за оријентацију у времену и простору. 

_____________ 
6) Р = рецептивно 

IV ТВОРБА РЕЧИ 
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Творба најчешћих сложеница 

grandfather, armchair, passer-by и др. 

V ЛЕКСИКОЛОГИЈА 

Најчешћи идиоми и фразеологизми 

VI ЛЕКСИКОГРАФИЈА 

Структура и коришћење двојезичних речника 

Начин остваривања програма 

Програм првог страног језика намењен је трогодишњем и четворогодишњем образовању и васпитању у средњим стручним школама и чини заокружену целину са 

програмом страних језика за основну школу, обезбеђујући тако континуитет учења страног језика започетог у основној школи.  

Структуру програма чине:  

а) захтеви и садржаји који су заједнички за трогодишње и четворогодишње школовање;  

б) захтеви и садржаји који су диференцирани према разликама у фонду часова и укупној оријентацији датог типа школе;  

- школски писмени задаци (за сваки разред по два писмена задатка);  

- језички садржаји (за сваки језик и сваки разред посебно);  

Облици наставе  

Комуникативна настава страних језика се реализује тако што се примењују различити облици рада као нпр. рад у групама и паровима, рад у пленуму или 

појединачни уз примену додатних средстава у настави (аудио-визуелних материјала, информационо-технолошких извора, игара, аутентичног материјала, итд.), 

као и уз примену принципа наставе по задацима (таск-басед лангуаге теацхинг; enseñanza пор тареас, хандлунгсориентиертер ФСУ...)  

Препоруке за реализацију наставе  

У наставном процесу неопходно је ускладити улоге наставника, ученика и наставних средстава. Наставник мора да добро одреди колико времена на часу може да 

буде потрошено на фронтална излагања и објашњења, фронталне активности као што су питања и одговори (разликујући при том референцијална, 

демонстративна и тест питања) као и на остале облике рада.  

Наставници треба да схвате да су њихови поступци којима одражавају своје ставове и способности најважнији део окружења за учење и усвајање језика. Стога је 

неопходно да наставник прида значај:  

- вештинама подучавања;  

- вештинама организовања рада у учионици;  

- способностима да спроводи истраживања праксе и да размишља о свом искуству;  

- стиловима подучавања;  

- разумевању тестирања, оцењивања и евалуације и способностима за њихово спровођење;  

- знањима и способностима да предаје социокултурне садржаје;  

- интеркултурним ставовима и вештинама;  

- знањима о естетској вредности књижевности и способностима да развије такво разумевање код ученика;  

- способностима за индивидуализацију рада у одељењу у којем наставу похађају типови ученика с различитим способностима за учење.  

Ови релевантни квалитети и способности се најбоље развијају када наставник:  

- надгледа, прати рад и одржава ред у учионици;  

- стоји на располагању ученицима и пружа им индивидуалне савете;  

- преузме улогу супервизора и фацилитатора уважавајући примедбе у вези са њиховим учењем, реагујући на њих и координирајући њихове активности.  

Стога се у настави страних језика препоручују следеће активности којима се гарантује најефикаснија реализација наставног програма, и то су:  
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- слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом који чита наставник или који ученици чују са звучних записа;  

- рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације, итд.);  

- мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу или родитеље и сл.);  

- дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим трајањем, док су дискусије 

спонтаније и неприпремљене интеракције на одређену тему);  

- обимнији пројекти који се раде у учионици и ван ње у трајању од неколико недеља до читавог полугодишта уз конкретно видљиве и мерљиве производе и 

резултате;  

- усклађивање Програмом предвиђене граматичке грађе са датим комуникативним функцијама и темама, и то у склопу језичких активности разумевања (усменог) 

говора и писаног текста, усменог и писменог изражавања и медијације;  

- евалуација (формативна која се спроводи током године и служи усмеравању даљег тока наставе и сумативна на крају године која указује на остварење циљева и 

задатака) и самоевалуација (језички портфолијо) ученичких постигнућа.  

Важан циљ у учењу страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се језик користи ради 

информисаности и оспособљености за једноставну комуникацију у усменом и писаном облику на страном језику. Тај сегмент наставе страног језика који се 

прогресивно увећава од 20 до 50% током трогодишњег односно четворогодишњег образовања мора да буде јасно дефинисан и у складу са исходима везаним за 

квалификације струке.  

Неопходно је да стручна тематика која се обрађује на страном језику прати исходе појединих стручних предмета и буде у корелацији са њима. Реализација 

наставе језика струке се много више огледа у развијању рецептивних него продуктивних вештина јер је сврха учења страног језика, у првој линији, усмерена на то 

да се ученици оспособе да прате одређену стручну литературу у циљу информисања, праћења иновација и достигнућа у области струке, усавршавања и 

напредовања.  

Стога је спектар текстова који се препоручују велики: шематски прикази, упутства о примени апарата, инструмената или пак материјала, хемикалија, рецепти, 

декларације, краћи стручни текстови чији је садржај релевантан за тематске садржаје стручних предмета, извештаји, каталози, програми сајамских активности и 

сл. Веома је битно у раду са таквим текстовима одредити добру дидактичку подршку. Добро осмишљени налози упућују на то да одређене текстове, у зависности 

од тежине и важности информација које они носе, треба разумети глобално, селективно или пак детаљно. Продуктивне вештине треба ограничити на строго 

функционалну примену реалну за захтеве струке. То подразумева писање кратких порука, мејлова у оквиру пословне комуникације (поруџбенице, рекламације, 

захтеви, молбе) и вођење усмене комуникације која омогућава споразумевање на основном нивоу било у директном контакту са саговорником или у телефонском 

разговору.  

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ НА КРАЈУ III РАЗРЕДА  

СЛУШАЊЕ  

Ученици могу на овом нивоу могу да разумеју главне поруке и детаље неке изјаве ако се ради о темама које су у складу са интересовањима и узрасним 

карактеристикама. Они су у стању да из медија издвоје битне информације када се ради о актуелним догађајима и темама из њиховог домена интересовања 

односно струке.  

Ученик може да:  

- разуме опширнија упутства и објашњења (нпр. у ситуацијама таком наставе) и да их примењује;  

- прати разговоре у свакодневним ситуацијама када се прича о познатим темама; да би био сигуран у разумевање може да саговорнику узвраћа питања и моли за 

објашњење;  

- разуме саопштења везана за орјентацију и сналажење у простору и свакодневне ситуације (нпр. на телефону) и реагује на адекватан начин;  

- разуме најаве преко разгласа, издваја битне и релевантне информације из њих и понаша се у складу са њима;  

- издвоји најважније исказе из снимљених радио и ТВ емисија - под претпоставком да их могу више пута чути и гледати - када се ради о познатим темама; у 

стању је да садржаје својим речима преприча, сумира и коментарише;  
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- приликом слушања примењује један проширени репертоар стратегија рецепције (нпр. критичко слушање, процењивање приликом слушања, слушање са 

задовољством).  

ГОВОР  

ИНТЕРАКЦИЈА  

Ученици могу на овом нивоу да без припремања учествују у разговору о познатим темама и садржајима који их интересују и при том образлажу своје лично 

мишљење и реагују на мишљење других.  

Ученик може да:  

- изрази осећања (као нпр. изненађење, радост, тугу, бес и равнодушност) и реагује на одговарајуће емотивне реакције;  

- опише сопствене циљеве, надања, снове и реагује код других на исте;  

- да започне разговор или дискусију, води их, прихвата или одбија мишљење других;  

- да у интервјуу наведе конкретне информације и реагује на спонтана питања или води припремљени интервју и поставља спонтано додатна питања;  

- примењује језичка средства адекватна саговорнику и ситуацији;  

- користи реторичке стратегије (форме учтивог обраћања, повратна питања, поједностављења, реконструкције, невербална средства).  

МОНОЛОШКО ИЗЛАГАЊЕ  

Ученици могу на овом нивоу да пред публиком говоре уз припрему о темама из области њиховог искуства и интересовања, описујући релевантне садржаје и/или 

процењујући их. Могу да причају приче и извештавају о догађајима и о сазнањима поштујући одређени логички ток.  

Ученик може да:  

- изведе припремљену презентацију у вези са познатом темом и притом глобално објасни основне аспекте;  

- извести о сопственим сазнањима и опише сопствена осећања и реакције;  

- извештава о реалним догађајима;  

- користи стратегије за формирање и структурисање језичког излагања (нпр. уводне и закључне формулације, кључне речи);  

- да истакне значај одређених изјава пригодном гестиком и мимиком или наглашавањем и интонацијом.  

ЧИТАЊЕ  

Ученици могу на овом нивоу да самостално читају, разумеју и процењују различите текстове који се односе на области њихових интересовања, струке и искуства.  

Ученик може да:  

- разуме комплексније захтеве и диференциране сажетке градива током наставе;  

- чита и разуме информативне, аргументационе, апелативне текстове (нпр. уводи, брошуре, писма читалаца, мејлови, блогови, омладински часописи или школске 

новине, веб странице за младе) као и дуже, чак и нешто комплексније стручне текстове о познатим темама;  

- прошири репертоар стратегија читања (критичко, процењујуће читање и читање са уживањем).  

ПИСАЊЕ  

Ученик на овом нивоу може да напише или сажме краћи текст о познатим темама и садржајима који их интересују користећи једноставне фазе и реченице.  

Ученик може да:  

- састави лично саопштење (кратко писмо) у којем се захваљује, извињава, договара или одговара на питање;  

- једноставним језичким средствима извештава о интересантним догађајима, описује своје хобије и интересовања и да друге пита о истим тим стварима;  

- прошири дате текстове, допуни, преиначи или пак да састави текст према датом моделу;  

- оно што је чуо, прочитао, видео или доживео репродукује кратким и једноставним реченицама и изнесе своје мишљење и запажање у вези са тим.  

 

Начин провере остварености исхода 
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Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: РУСКИ ЈЕЗИК 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Цвећар - вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/203, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ наставе страног 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.  

Посебан циљ наставе страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се страни језик 

користи ради информисаности и оспособљености за једноставну пословну комуникацију у усменом и писаном облику.  

Задаци наставе страног језика су да ученици:  

- буду оспособљени да у школској и ван школској свакодневници могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано и сходно ситуацији;  

- продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да страни језик функционално користе и после завршетка свог образовања 

(током студија, у будућем послу или даљем образовању);  

- стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да уоче контрасте и врше поређења у односу на сопствену стварност;  

- буду оспособљени да се компетентно и самосвесно споразумевају са људима из других земаља, усвајају норме вербалне и невербалне комуникације у складу са 

специфичностима језика који уче, као и да наставе, у оквиру формалног образовања и самостално, учење другог и трећег страног језика;  

- до краја трећег разреда средње стручне школе савладају први страни језик до нивоа Б1 према Заједничком европском оквиру.  

Напомена:  

Истичемо да ће степен постигнућа по језичким вештинама варирати, односно да ће рецептивне вештине (разумевање говора и читање) бити на предвиђеном 

нивоу, док се за продуктивне вештине (говор, интеракција, медијација и писање) може очекивати да буду за један ниво ниже (на пример, Б1+ рецептивно, Б1 

продуктивно).  

Комуникативне функције:  

1. Представљање себе и других  

2. Поздрављање (састајање, растанак;формално, неформално, специфично по регионима)  

3. Идентификација и именовање особа, објеката, боја, бројева итд.  

4. Давање једноставних упутстава и команди  

5. Изражавање молби и захвалности  

6. Изражавање извињења  
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7. Изражавање потврде и негирање  

8. Изражавање допадања и недопадања  

9. Изражавање физичких сензација и потреба  

10. Исказивање просторних и временских односа  

11. Давање и тражење информација и обавештења  

12. Описивање и упоређивање лица и предмета  

13. Изрицање забране и реаговање на забрану  

14. Изражавање припадања и поседовања  

15. Скретање пажње  

16. Тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања  

17. Тражење и давање дозволе  

18. Исказивање честитки  

19. Исказивање препоруке  

20. Изражавање хитности и обавезности  

21. Исказивање сумње и несигурности  

Садржај 

Реченица 

Однос реченица у сложеној реченици: независно сложене и зависно сложене реченице (на конкретним примерима у тексту). Управни и неуправни говор. 

Именице 

Варијанте падежних наставака на најфреквентнијим примерима: локатив једнине на - y:0 береге (на берегу, о лесе/в лесу, о крае) на краю; номинатив множине на  

-a, -я, -ья, -e: города, учителя, деревья, граждане. 

Промена именица на -ия, -ие, -мя. Именице pluralija tantum (receptivno). Непроменљиве именице (receptivno). Презимена на -ов, -ев (Петров, Тургенев i sl.). 

Обнављање основних имениčких промена. 

Заменице  

Одричне заменице: никто, ничто, никакой, ничей.. Неодреđене заменице: : кто-то, кто-нибудъ, некоторый, несколько . Обнављање обраđених заменица у основној 

šколи. 

Придеви  

Пореđење придева: компаратив придева типа:  старший, младший; prost oblik superlativa: ближайший, простейший, худший.Присвојни придеви на -ов, -ев, -ский 

Придеви за означавање простора и времена:  сегоднаяшний, здешний 

Рекција придева: уочавање разлика између руског и матерњег језика на најфреквентнијим примерима (больной чем, готовый к чему, способный к чему i сл.). 

Бројеви  

Принципи промене основних бројева: 1, 2, 3, 4; 5-20 и 30; 40, 90,100; 500-900; 1000 и њихова употреба у најчешћим структурама за исказивање количине (броја) и 

времена с предлозима: с предлозима: с -до, с - по, от - до, к; и др. Исказивање времена по сату у разговорном и службеном стилу.. 

Глаголи 

Најчешће алтернације основе у презенту и простом будућем времену. Творба вида помоћу префикса, суфикса, основе. Потенцијал - грађење и употреба. Глаголи 

кретања: кретање у одређеном правцу, неодређено кретање и кретање једном у оба правца; активирање до сада обрађених глагола кретања (идти - ходить, ехать - 

ездить, бегать - бежать, плыть - плавать, лететь - летать, нести - носить, вести - водить, везти - возить). 

Глаголски прилози (рецептивно). 
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Реакција глагола: уочавање разлика између руског и матерњег језика на најфреквентнијим примерима (поблагодарить кого за что, пожертвовать кем-чем, 

напоминать о ком-чем  и сл.).  

Прилози 

Прилози и прилошке одредбе за место, време, начин и количину. 

Предлози 

Најфреквентнији предлози чија се употреба разликује у односу на матерњи језик (для s; с генитивом, из-за с генитивом у одредби одвајања од места и одредби 

узрока,  из-под с генитивом у одредби одвајања од места, к; с дативом у временској одредби, по; с дативом у атрибутској, просторној и узрочној одредби и сл.). 

Везници 

Најфреквентнији прости и сложени везници у независно сложеним и зависно сложеним реченицама (а, и, но, или, если, пока, потому что, так как). 

Реченични модели 

Реченичне моделе предвиђене програмом за основну школу и даље примењивати у различитим варијацијама и комбинацијама. При том тежити да се уоче 

сличност и разлике у изражавању истих односа у руском и матерњем језику. У овом разреду посебну пажњу посветити моделима у потврдном, одричном и 

упитном облику за исказивање следећих односа: 

Субјекатско-предикатски односи 

Реченице са именским предикатом 

a) kopule: быть, стать, являться 

Его отец был врачом, а он станет инженером. 

Это утверждение является спорным. 

b) otsustvo kopule 

Его брат токарь по металлу. 

Она сегодня вецёлая. 

Он сильнее всех.  

Објекатски односи 

Реченице са: 

а) директним објектом 

Мы купили новый учебник. 

Я не получил ответа. 

б) индиректним објектом  

Он их поблагодарил за помощь. 

Это фотография напоминает о прошлом  

Просторни односи 

Реченице с одредбом 

а) израженом прилогом 

Я иду туда (вниз, наверх, внутрь, домой).  

Он остался там (внизу, наверху, внутри  

б) израженом зависним падежом.  

Машина появилась из-за угла. 

Кошка вылезла из-под дивана. 

Мы долго гуляли по городу. 
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Временски односи 

Реченице са одредбом 

а) изражена прилогом 

Я пришол раньше тебя  

б) израженом зависним падежом. 

Они вернулись к вечеру (к трем часам). 

Я сегодня работал с пяти до семи часов. 

Реченице са одредбом израженом прилогом  

Он хорошо говорит по-русски. 

Он пишет более красиво, чем ты. 

Она поёт красивее всех.  

Узрочни односи  

Реченице са одредбом израженом зависним падежом  

Он не приехал в срок по болезни  

Атрибутивни односи 

Реченице с атрибутом 

а) у суперлативу 

А. С. Пушкин является величайшим русским поэтом  

б) у зависном падежу  

Я забыл тетрадь по русскому языку. 

Ортографија 

Подела речи на слогове. Писање великих слова. 

Лексикологија 

Најчешћи префикси и суфикси (у усвојеној лексици). 

Лексикографија 

Структура двојезичних речника и служење њима. 

Начин остваривања програма 

Програм првог страног језика намењен је трогодишњем и четворогодишњем образовању и васпитању у средњим стручним школама и чини заокружену целину са 

програмом страних језика за основну школу, обезбеђујући тако континуитет учења страног језика започетог у основној школи.  

Структуру програма чине:  

а) захтеви и садржаји који су заједнички за трогодишње и четворогодишње школовање;  

б) захтеви и садржаји који су диференцирани према разликама у фонду часова и укупној оријентацији датог типа школе;  

- школски писмени задаци (за сваки разред по два писмена задатка);  

- језички садржаји (за сваки језик и сваки разред посебно);  

Облици наставе  

Комуникативна настава страних језика се реализује тако што се примењују различити облици рада као нпр. рад у групама и паровима, рад у пленуму или 

појединачни уз примену додатних средстава у настави (аудио-визуелних материјала, информационо-технолошких извора, игара, аутентичног материјала, итд.), 

као и уз примену принципа наставе по задацима (таск-басед лангуаге теацхинг; enseñanza пор тареас, хандлунгсориентиертер ФСУ...)  
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Препоруке за реализацију наставе  

У наставном процесу неопходно је ускладити улоге наставника, ученика и наставних средстава. Наставник мора да добро одреди колико времена на часу може да 

буде потрошено на фронтална излагања и објашњења, фронталне активности као што су питања и одговори (разликујући при том референцијална, 

демонстративна и тест питања) као и на остале облике рада.  

Наставници треба да схвате да су њихови поступци којима одражавају своје ставове и способности најважнији део окружења за учење и усвајање језика. Стога је 

неопходно да наставник прида значај:  

- вештинама подучавања;  

- вештинама организовања рада у учионици;  

- способностима да спроводи истраживања праксе и да размишља о свом искуству;  

- стиловима подучавања;  

- разумевању тестирања, оцењивања и евалуације и способностима за њихово спровођење;  

- знањима и способностима да предаје социокултурне садржаје;  

- интеркултурним ставовима и вештинама;  

- знањима о естетској вредности књижевности и способностима да развије такво разумевање код ученика;  

- способностима за индивидуализацију рада у одељењу у којем наставу похађају типови ученика с различитим способностима за учење.  

Ови релевантни квалитети и способности се најбоље развијају када наставник:  

- надгледа, прати рад и одржава ред у учионици;  

- стоји на располагању ученицима и пружа им индивидуалне савете;  

- преузме улогу супервизора и фацилитатора уважавајући примедбе у вези са њиховим учењем, реагујући на њих и координирајући њихове активности.  

Стога се у настави страних језика препоручују следеће активности којима се гарантује најефикаснија реализација наставног програма, и то су:  

- слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом који чита наставник или који ученици чују са звучних записа;  

- рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације, итд.);  

- мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу или родитеље и сл.);  

- дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим трајањем, док су дискусије 

спонтаније и неприпремљене интеракције на одређену тему);  

- обимнији пројекти који се раде у учионици и ван ње у трајању од неколико недеља до читавог полугодишта уз конкретно видљиве и мерљиве производе и 

резултате;  

- усклађивање Програмом предвиђене граматичке грађе са датим комуникативним функцијама и темама, и то у склопу језичких активности разумевања (усменог) 

говора и писаног текста, усменог и писменог изражавања и медијације;  

- евалуација (формативна која се спроводи током године и служи усмеравању даљег тока наставе и сумативна на крају године која указује на остварење циљева и 

задатака) и самоевалуација (језички портфолијо) ученичких постигнућа.  

Важан циљ у учењу страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се језик користи ради 

информисаности и оспособљености за једноставну комуникацију у усменом и писаном облику на страном језику. Тај сегмент наставе страног језика који се 

прогресивно увећава од 20 до 50% током трогодишњег односно четворогодишњег образовања мора да буде јасно дефинисан и у складу са исходима везаним за 

квалификације струке.  

Неопходно је да стручна тематика која се обрађује на страном језику прати исходе појединих стручних предмета и буде у корелацији са њима. Реализација 

наставе језика струке се много више огледа у развијању рецептивних него продуктивних вештина јер је сврха учења страног језика, у првој линији, усмерена на то 

да се ученици оспособе да прате одређену стручну литературу у циљу информисања, праћења иновација и достигнућа у области струке, усавршавања и 

напредовања.  
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Стога је спектар текстова који се препоручују велики: шематски прикази, упутства о примени апарата, инструмената или пак материјала, хемикалија, рецепти, 

декларације, краћи стручни текстови чији је садржај релевантан за тематске садржаје стручних предмета, извештаји, каталози, програми сајамских активности и 

сл. Веома је битно у раду са таквим текстовима одредити добру дидактичку подршку. Добро осмишљени налози упућују на то да одређене текстове, у зависности 

од тежине и важности информација које они носе, треба разумети глобално, селективно или пак детаљно. Продуктивне вештине треба ограничити на строго 

функционалну примену реалну за захтеве струке. То подразумева писање кратких порука, мејлова у оквиру пословне комуникације (поруџбенице, рекламације, 

захтеви, молбе) и вођење усмене комуникације која омогућава споразумевање на основном нивоу било у директном контакту са саговорником или у телефонском 

разговору.  

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ НА КРАЈУ III РАЗРЕДА  

СЛУШАЊЕ  

Ученици могу на овом нивоу могу да разумеју главне поруке и детаље неке изјаве ако се ради о темама које су у складу са интересовањима и узрасним 

карактеристикама. Они су у стању да из медија издвоје битне информације када се ради о актуелним догађајима и темама из њиховог домена интересовања 

односно струке.  

Ученик може да:  

- разуме опширнија упутства и објашњења (нпр. у ситуацијама таком наставе) и да их примењује;  

- прати разговоре у свакодневним ситуацијама када се прича о познатим темама; да би био сигуран у разумевање може да саговорнику узвраћа питања и моли за 

објашњење;  

- разуме саопштења везана за орјентацију и сналажење у простору и свакодневне ситуације (нпр. на телефону) и реагује на адекватан начин;  

- разуме најаве преко разгласа, издваја битне и релевантне информације из њих и понаша се у складу са њима;  

- издвоји најважније исказе из снимљених радио и ТВ емисија - под претпоставком да их могу више пута чути и гледати - када се ради о познатим темама; у 

стању је да садржаје својим речима преприча, сумира и коментарише;  

- приликом слушања примењује један проширени репертоар стратегија рецепције (нпр. критичко слушање, процењивање приликом слушања, слушање са 

задовољством).  

ГОВОР  

ИНТЕРАКЦИЈА  

Ученици могу на овом нивоу да без припремања учествују у разговору о познатим темама и садржајима који их интересују и при том образлажу своје лично 

мишљење и реагују на мишљење других.  

Ученик може да:  

- изрази осећања (као нпр. изненађење, радост, тугу, бес и равнодушност) и реагује на одговарајуће емотивне реакције;  

- опише сопствене циљеве, надања, снове и реагује код других на исте;  

- да започне разговор или дискусију, води их, прихвата или одбија мишљење других;  

- да у интервјуу наведе конкретне информације и реагује на спонтана питања или води припремљени интервју и поставља спонтано додатна питања;  

- примењује језичка средства адекватна саговорнику и ситуацији;  

- користи реторичке стратегије (форме учтивог обраћања, повратна питања, поједностављења, реконструкције, невербална средства).  

МОНОЛОШКО ИЗЛАГАЊЕ  

Ученици могу на овом нивоу да пред публиком говоре уз припрему о темама из области њиховог искуства и интересовања, описујући релевантне садржаје и/или 

процењујући их. Могу да причају приче и извештавају о догађајима и о сазнањима поштујући одређени логички ток.  

Ученик може да:  

- изведе припремљену презентацију у вези са познатом темом и притом глобално објасни основне аспекте;  

- извести о сопственим сазнањима и опише сопствена осећања и реакције;  
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- извештава о реалним догађајима;  

- користи стратегије за формирање и структурисање језичког излагања (нпр. уводне и закључне формулације, кључне речи);  

- да истакне значај одређених изјава пригодном гестиком и мимиком или наглашавањем и интонацијом.  

ЧИТАЊЕ  

Ученици могу на овом нивоу да самостално читају, разумеју и процењују различите текстове који се односе на области њихових интересовања, струке и искуства.  

Ученик може да:  

- разуме комплексније захтеве и диференциране сажетке градива током наставе;  

- чита и разуме информативне, аргументационе, апелативне текстове (нпр. уводи, брошуре, писма читалаца, мејлови, блогови, омладински часописи или школске 

новине, веб странице за младе) као и дуже, чак и нешто комплексније стручне текстове о познатим темама;  

- прошири репертоар стратегија читања (критичко, процењујуће читање и читање са уживањем).  

ПИСАЊЕ  

Ученик на овом нивоу може да напише или сажме краћи текст о познатим темама и садржајима који их интересују користећи једноставне фазе и реченице.  

Ученик може да:  

- састави лично саопштење (кратко писмо) у којем се захваљује, извињава, договара или одговара на питање;  

- једноставним језичким средствима извештава о интересантним догађајима, описује своје хобије и интересовања и да друге пита о истим тим стварима;  

- прошири дате текстове, допуни, преиначи или пак да састави текст према датом моделу;  

- оно што је чуо, прочитао, видео или доживео репродукује кратким и једноставним реченицама и изнесе своје мишљење и запажање у вези са тим.  

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 1852 
 

Наставни предмет: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Цвећар - вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/203, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ 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. 

Задаци наставе физичког васпитања су: 

- развију свест о неопходности коришћења рачунара у свакодневном животу и раду и значају информатике за функционисање и развој друштва;  

- примене стечена знања и вештине у стицању конкретног образовања за будуће занимање;  

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

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

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

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

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

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

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

Садржаји програма усмерени су на:  

- развијање физичких способности  

- спортско-техничко образовање  

- повезивање физичког васпитања са животом и радом.  

РАЗВИЈАЊЕ ФИЗИЧКИХ СПОСОБНОСТИ  

На свим часовима наставе физичког васпитања, предвиђа се:  

- развијање основних елемената физичке кондиције карактеристичних за овај узраст и пол; као и других елемената моторне умешности, који служе као основа за 

повећавање радне способности, учвршћивање здравља и даље напредовање у спортско техничком образовању,  

- превентивно компензацијски рад у смислу спречавања и отклањања телесних деформитета,  

- оспособљавању ученика у самосталном неговању физичких способности, помагању раста, учвршћивању здравља, као и самоконтроли и провери својих 

физичких и радних способности.  

Програмски задаци се одређују индивидуално, према полу, узрасту и физичком развитку и физичким способностима сваког појединца, на основу оријентационих 
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вредности које су саставни део упутства за вредновање и оцењивање напретка ученика као и јединственој батерији тестова и методологије за њихову проверу и 

праћење.  

СПОРТСКО ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ  

Спортско техничко образовање се реализује у I разреду кроз заједнички програм (атлетика, вежбе на справама и тлу) кроз програм по избору ученика  

Садржај 

1. АТЛЕТИКА  

У свим атлетским дисциплинама треба радити на развијању основних моторичких особина за дату дисциплину;  

1.1. Трчање:  

Усавршавање технике трчања на кратке и средње стазе:  

100 м ученици и ученице;  

800 м ученици и ученице;  

штафета 4 x 100 м ученици и ученице  

Вежбање технике трчања на средњим стазама умереним интензитетом и различитим темпом у трајању од 5 до 10 мин.  

Крос: јесењи и пролећни  

800 м ученице,  

1000 м ученици.  

1.2. Скокови:  

Скок удаљ техником увинућа.  

Скок увис леђном техником.  

1.3. Бацања:  

Бацање кугле, једна од рационалних техника (ученице 4 кг, ученици 5 кг).  

Спровести такмичења у одељењу, на резултат, у свим реализованим атлетским дисциплинама.  

2. СПОРТСКА ГИМНАСТИКА - ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ  

Напомене:  

Наставник формира групе на основу умења (вештина) ученика стечених после основне школе: основни, средњи и напредни ниво.  

Наставник олакшава, односно отежава програм на основу моторичких способности и претходно стечених умења ученика.  

2.1. Вежбе на тлу  

За ученике и ученице:  

- вага претклоном и заножењем и спојено, одразом једне ноге колут напред;  

- став на шакама, издржај, колут напред;  

- два повезана премета странце удесно и улево;  

- за напредни ниво премет странце са окретом за 180° и доскоком на обе ноге ("рондат")  

2.2. Прескок  

За ученике коњ у ширину висине 120 цм;  

за ученице 110 цм:  

- згрчка;  

- разношка  

- за напредни ниво: склопка  
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2.3. Кругови  

За ученике /дохватни кругови/:  

- из мирног виса вучењем вис узнето, спуст у вис стражњи, издржај, вучењем вис узнето, спуст у вис предњи.  

За ученице /дохватни кругови/:  

- уз помоћ суножним одскоком наскок у згиб, њих у згибу /уз помоћ/; спуст у вис стојећи  

2.4. Разбој  

За ученике /паралелни разбој/:  

- из њиха у упору, предњихом саскок са окретом за 180° (окрет према притци);  

- њих у упору, у зањиху склек, предњихом упор, зањих у упору, у предњиху склек  

За ученице /двовисински разбој или једна притка вратила/:  

- наскок у упор на н/п, премах једном ногом до упора јашућег, прехват у потхват упорном руком (до предножне) и спојено одножењем заножне премах и саскок 

са окретом за 90° (одношка), завршити боком према притци.  

2.5. Вратило  

За ученике /дохватно вратило/:  

- суножним одривом узмак; ковртљај назад у упору предњем; саскок замахом у заножење (зањихом).  

2.6. Греда  

За ученице /висока греда/:  

- залетом и суножним одскоком наскок у упор, премах одножно десном; окрет за 90°, упором рукама испред тела преднос разножно; ослонцем ногу иза тела 

(напреднији ниво: замахом у заножење) до упора чучећег; усправ, усправ, ходање у успону са докорацима, вага претклоном, усклон, саскок пруженим телом 

(чеоно или бочно у односу на справу)  

2.7. Коњ са хватаљкама  

За ученике:  

- премах одножно десном напред замах улево, замах удесно, замах улево и спојено премах левом напред; премах десном назад, замах улево, замах удесно и 

спојено одножењем десне, саскок са окретом за 90° улево до става на тлу, леви бок према коњу.  

Школско такмичење (одељење, школа): актив наставника физичког васпитања бира справе на којима ће се ученици такмичити.  

За напредније ученике: састави из система школских спортских такмичења и учешће на вишим нивоима школских такмичења.  

Минимални образовни захтеви  

Атлетика: трчање на 100 м за ученике и ученице, трчање на 800 м за ученике и 500 м за ученице, скок удаљ, увис, бацање кугле - на резултат.  

Вежбе на справама и тлу:  

За ученике: наставни садржаји из програма вежби на тлу, прескока, једне справе у упору и једне справе у вису;  

За ученице: наставни садржаји из програма вежби на тлу, прескока, греде и двовисинског разбоја.  

СПОРТСКА ИГРА (по избору)  

Понављање и учвршћивање раније обучаваних елемената игре;  

Даље проширивање и продубљавање техничко-тактичке припремљености ученика у складу са изборним програмом за дату игру. На основу претходних умења у 

техници и тактици наставник планира конкретне садржаје из спортске игре.  

Начин остваривања програма 

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

Током реализације часова физичког васпитања давати информације о томе које вежбе позитивно утичу на статус њиховог организма, с обзиром на 
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карактеристике њихове професије, а које негативно утичу на здравље.  

Ученици који похађају трогодишње стручне школе далеко су више оптерећени у редовном образовању практичном и теоријском наставом од осталих ученика.  

Због тога је физичко васпитање, у овим школама, значајно за активан опоравак ученика, компензацију и релаксацију с обзиром на  њихова честа статичка и 

једнострана оптерећења. Теоријска знања из области физичких активности су од великог значаја за укупним бављењем физичким вежбама.  

Облици наставе  

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:  

теоријска настава  

мерење и тестирање  

практична настава.  

Подела одељења на групе  

Одељење се не дели приликом реализације;  

Настава се изводи фронтално и по групама, у зависности од карактера методске јединице која се реализује. Уколико је потребно, нарочито за вежбе из корективне 

гимнастике, приступ је индивидуалан.  

Место реализације наставе  

Садржаји програма усмерени су на:развијање физичких способности; спортско-техничко образовање; повезивање физичког васпитања са животом и радом.  

Годишњи план, програм и распоред кросева, такмичења, зимовања и других облика рада утврђује се на почетку школске године на наставничком већу, на предлог 

стручног већа наставника физичког васпитања.  

Стручно веће наставника физичког васпитања, самостално, одређује редослед обраде појединих садржаја програма и циклуса.  

Часови у току недеље треба да буду распоређени у једнаким интервалима, не могу се одржавати као блок часови. Настава се не може одржавати истовремено са 

два одељења ни на спортском терену ни у фискултурној сали.  

У свим разредима настава физичког васпитања се реализује одвојено за ученике и одвојено за ученице, а само у школама које имају по два паралелна објекта за 

физичко васпитање дозвољена је истовремена реализација часа.  

Праћење, вредновање и оцењивање  

Праћење напретка ученика у физичком васпитању се обавља сукцесивно у току читаве школске године, на основу методологије праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичком васпитању - стандарди за оцењивање физичких способности ученика и постигнућа у спортским играма  

Минимални образовни захтеви  

Атлетика: трчање на 100 м за ученике и ученице, трчање на 800 м за ученике и 500 м за ученице, скок удаљ, увис, бацање кугле - на резултат.  

Вежбе на справама и тлу:  

За ученике: наставни садржаји из програма вежби на тлу, прескока, једне справе у упору и једне справе у вису;  

За ученице: наставни садржаји из програма вежби на тлу, прескока, греде и двовисинског разбоја.  

Оквирни број часова по темама  

Тестирање и провера савладаности стандарда из основне школе (6 часова);  

Теоријских часова (2 у првом и 2 у другом полугодишту);  

Атлетика (12 часова)  

Гимнастика: вежбе на справама и тлу (12) часова;  

Спортска игра: по избору школе (12 часова);  

Физичка активност, односно спортска активност:у складу са могућностима школе а по избору ученика (10 часова).  

Пливање (10 часова);  

Провера знања и вештина (4 часа).  
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ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ  

- Из фонда радних дана и за извођење редовне наставе школа у току школске године организује:  

- Два целодневна излета са пешачењем  

- I разред до 12 км (укупно у оба правца);  

- Два кроса: јесењи и пролећни  

- Стручно веће наставника физичког васпитања утврђује програм и садржај излета, и дужину стазе за кросеве, према узрасту ученика.  

Школа организује и спроводи спортска такмичења, као јединствени део процеса наставе физичког васпитања. Спортска такмичења организују се у оквиру радне 

суботе и у друго време које одреди школа. Међушколска спортска такмичења организују се у оквиру календара које одреди Савез за школски спорт и олимпијско 

васпитање Србије које је уједно и организатор ових такмичења.  

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ИСТОРИЈА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Цвећар - вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

105    

Недељни фонд часова: 3    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/203, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ наставе историје је 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; унапређивање функционалних вештина и компетенција неопходних за живот у савременом 

друштву (истраживачких вештина, критичког и креативног мишљења, способности изражавања и образлагања сопствених ставова, разумевања 

мултикултуралности, развијање толеранције и културе аргументованог дијалога); оспособљавање за ефикасно коришћење информационо-комуникационих 

технологија; развијање свести о потреби сталног усавршавања и свести о важности неговања културно-историјске баштине. 

Задаци наставе историје су да ученици: 

- стекну и прошире знања о националној и општој историји (политичкој, економској, друштвеној, културној...), да разумеју узроке и последице историјских 

догађаја, појава и процеса, и улогу истакнутих личности у развоју људског друштва;  

- поседују свест о повезаности појава из прошлости са појавама из садашњости;  

- разумеју да национална историја представља саставни део регионалне, европске и глобалне историје;  

- развијају истраживачки дух и критички однос према прошлости;  

- буду оспособљени за проналажење, прикупљање и коришћење информација датих у различитим симболичким модалитетима (историјске карте, графикони, 

табеле...) и њихово повезивање са претходним историјским знањем;  

- буду оспособљени да препознају различита тумачења истих историјских догађаја;  

- повезују стечена знања и вештине са садржајима сродних наставних предмета;  

- буду оспособљени за примену стечених знања и практичних вештина у свакодневном животу;  

- унапређују вештине неопходне за индивидуални и тимски рад (комуникативност, образлагање сопствених ставова, аргументовани дијалог...);  

- развијају одговорност, систематичност, прецизност и позитиван став према учењу;  

- развијају свест о квалитету стеченог знања и потреби сталног усавршавања 

Садржај 

Праисторија и стари век  

Балканско полуострво у праисторији и античком добу:  

Праисторијска налазишта и културе на Балкану; Балканске територије у античком добу; односи балканских племена с Грцима и Македонцима; римска освајања 

на Балкану и романизација.  
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Средњи век  

СРБИ И ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ У СРЕДЊЕМ ВЕКУ  

Срби и њихово окружење у раном средњем веку:  

Стари Словени и насељавање Балканског полуострва - живот у прадомовини, узроци и правци сеобе, односи са суседима и староседеоцима, племенски савези, 

покрштавање; досељавање Бугара и Мађара; прве српске државе.  

Срби и њихово окружење у позном средњем веку:  

Српска држава у немањићком периоду - Стефан Немања, проглашење краљевства (Стефан Првовенчани) и стицање црквене самосталности (Свети Сава), успон и 

ширење Србије (Урош И, Милутин, Стефан Дечански), проглашење царства (Душан); Босна од XII до XIV века - богумилство, јачање државе (Стјепан II и Твртко 

И); Дубровник - друштвено и државно уређење, улога Дубровника у привредном и културном животу Јужних Словена; Средњовековна култура Срба - 

књижевност, уметност, културне везе са суседима.  

Срби и остали балкански народи у борби против Османлија:  

Слабљење балканских држава (Србије, Византије, Бугарске и Босне) у другој половини XIV века; Турци Османлије и њихова прва освајања, Маричка битка и бој 

на Косову, пад Бугарске, Српска деспотовина; Босна у XV веку, пад Србије, Босне, Херцеговине и Зете; последице османлијских освајања.  

Нови век  

СРПСКИ НАРОД ОД КРАЈА XV ДО КРАЈА XVIII ВЕКА  

Српски народ под османлијском влашћу од краја XV до краја XVIII века:  

Државно и друштвено уређење Османског царства - положај српског народа; облици отпора турској власти - устанци, хајдуци, ускоци; улога Пећке патријаршије 

у историји српског народа; учешће српског народа у ратовима хришћанских сила против Османлија од XVI до XVIII века.  

Српски народ под хабзбуршком и млетачком влашћу до краја XVIII века:  

Етничка структура Хабзбуршке монархије и положај српског народа; сеобе Срба, организација Војне границе; Карловачка митрополија и њена улога у историји 

српског народа. Срби у Далмацији од XVI до XVIII века.  

СРПСКИ НАРОД КРАЈЕМ XVIII И У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ XIX ВЕКА  

Стварање националних држава у Србији и Црној Гори:  

Положај српског народа у Османском царству крајем XVIII и почетком XIX века, буна против дахија и ток Првог српског устанка; организација устаничке 

државе; историјски значај Првог српског устанка. Други српски устанак - ток устанка, борба за добијање аутономије, хатишерифи из 1830. и 1833. године. 

Владавина кнеза Милоша и уређење Кнежевине Србије (Сретењски устав, укидање феудализма). Уставобранитељи и њихова владавина. Црна Гора - настанак 

државе (Петар И, Петар II и Данило Петровић Његош).  

Српски народ под хабзбуршком влашћу у првој половини XIX века:  

Положај Срба у јужној Угарској, Хрватској и Славонији, Далмацији и Боки Которској; Матица српска, Срби у револуцији 1848/1849. године, национални покрет.  

СРПСКИ НАРОД У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XIX И ПОЧЕТКОМ XX ВЕКА  

Србија 1858-1914:  

Друга владавина кнежева Милоша и Михаила Обреновића, Намесништво и устав из 1869. године; ослободилачки ратови од 1876. до 1878; стицање независности, 

проглашење краљевине, привредни развитак Србије крајем XIX и почетком XX века, формирање политичких странака, владавина последњих Обреновића, борба 

за уставне реформе, Мајски преврат, изградња парламентаризма и грађанске демократије (Петар И Карађорђевић).  

Црна Гора у другој половини XIX и почетком XX века:  

Ослободилачки рат 1876-1878. и добијање независности, владавина књаза Николе; Устав и политичке борбе почетком XX века.  

Балкански ратови:  

Супротности између балканских држава и Балкански савез, Први и Други балкански рат; историјски значај балканских ратова.  

Српски народ у Аустроугарској у другој половини XIX и почетком XX века:  
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Аустроугарска после Нагодбе, положај народа у Двојној монархији; српске политичке странке; Хрватско-српска коалиција; српски народ у Босни и Херцеговини 

после Берлинског конгреса - окупациони режим, национални односи, аграрно питање, анексија.  

Савремено доба  

Србија и Црна Гора у Првом светском рату:  

Карактер рата и главни фронтови, ток рата и најзначајније битке (Церска, Колубарска и Мојковачка битка); Солунски фронт, југословенска идеја (Нишка, Крфска 

и Женевска декларација); чиниоци југословенског уједињења - српска влада, Југословенски одбор, Народно вијеће, међународно окружење; завршне војне 

операције, распад Аустроугарске и проглашење Краљевине СХС.  

Југославија од 1918. до 1941:  

Конституисање Краљевине СХС и Видовдански устав; политичке, економске и културне прилике, национално питање; лични режим краља Александра и устав из 

1931. године; намеснички режим - влада Милана Стојадиновића, стварање Бановине Хрватске и влада Цветковић - Мачек; спољна политика југословенске 

државе.  

Југославија у Другом светском рату:  

Приступање Тројном пакту и војни пуч 27. марта 1941, Априлски рат и војни слом, окупација, деоба територија и квислиншки режими, Независна Држава 

Хрватска и политика геноцида над Србима, Јеврејима и Ромима; устанци и организовани покрети отпора, револуционарно освајање власти, грађански рат, 

најзначајније војне операције, савезничка политика према Југославији, основи новог државног уређења, завршне операције за ослобођење југословенског 

простора, жртве рата и допринос савезничкој победи.  

Југославија после Другог светског рата:  

Конституисање југословенске федерације и њено међународно признање; политичке, економске и културне прилике; сукоб са Информбироом, сарадња са 

Западом, Покрет несврстаних; самоуправни концепт социјалистичког развоја, устав из 1974. године, дезинтеграција и распад југословенске државе; настанак 

нових држава; демографске, економске и културне последице нестанка Југославије; Косовско питање, раздвајање Србије и Црне Горе.  

Начин остваривања програма 

Полазну тачку програма чине циљ и задаци овог предмета, чија реализација треба да буде прилагођена узрасту и развојним карактеристикама ученика. Садржаје 

треба прилагођавати ученицима, како би најлакше и најбрже достигли наведени циљ. Наставник има слободу да сам одреди распоред и динамику активности за 

сваку тему, уважавајући циљ и задатке предмета.  

Програм се може допунити садржајима из прошлости завичаја, чиме се код ученика постиже јаснија представа о историјској и културној баштини у њиховом 

крају (археолошка налазишта, културно-историјски споменици, музејске збирке...).  

У средњим школама на наставном језику неке од националних мањина могу се, осим садржаја из њихове историје који су дати у програму, обрадити и проширени 

наставни садржаји из прошлости тог народа. При томе, наставници ће настојати да, коришћењем разноврсних извора и релевантне историографске и 

етнографско-антрополошке литературе, ученицима пруже могућност да стекну јасну представу о прошлости народа коме припадају, али и окружења у коме живе: 

какав им је био начин живота и које су значајне личности обележиле њихову историју.  

Важно је искористити велике могућности које историја као наративни предмет пружа у подстицању ученичке радозналости, која је у основи сваког сазнања. 

Наставни садржаји треба да буду представљени као "прича", богата информацијама и детаљима, како би историјски догађаји, појаве и процеси били предочени 

јасно, детаљно и динамично. Настава би требало да помогне ученицима у стварању што јасније представе не само о томе шта се десило, већ и зашто се десило и 

какве су последице проистекле.  

Посебно место у настави историје имају питања, она која поставља наставник ученицима, и она која долазе од ученика, подстакнута оним што су чули у 

учионици или што су сазнали ван ње, користећи различите изворе информација. Добро осмишљена питања наставника имају подстицајну функцију за развој 

историјског мишљења и критичке свести, како у фази утврђивања и систематизације градива, тако и у обради наставних садржаја. У зависности од циља који 

наставник жели да оствари, питања могу имати различите функције: фокусирање пажње на неки садржај или аспект, подстицање поређења, трагање за 
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појашњењем итд.  

Пожељно је што више користити различите облике организоване активности ученика (индивидуални рад, рад у пару, рад у групи, радионице или домаћи задаци, 

као што су семинарски радови, презентације, самостални и групни пројекти...).  

Да би схватио догађаје из прошлости, ученик треба да их "оживи" у свом уму, у чему велику помоћ може пружити употреба различитих историјских текстова, 

карата и других извора историјских података (документарни и играни видео и дигитални материјали, музејски експонати, илустрације), обилажење културно-

историјских споменика и посете установама културе. Коришћење историјских карата изузетно је важно, јер омогућава ученицима да на очигледан и сликовит 

начин доживе простор на коме су се догађаји одвијали, олакшавајући им праћење промена на одређеној територији.  

Треба искористити и утицај наставе историје на развијање језичке и говорне културе (беседништва), будући да историјски садржаји богате и оплемењују језички 

фонд ученика. Неопходно је имати у виду интегративну функцију историје, која у образовном систему, где су знања подељена по наставним предметима, помаже 

ученицима да схвате повезаност и условљеност географских, економских и културних услова живота човека кроз простор и време. Треба избегавати 

фрагментарно и изоловано учење историјских чињеница, јер оно има најкраће трајање у памћењу и најслабији трансфер у стицању других знања и вештина.  

Како би циљеви наставе историје били што потпуније остварени, препоручује се и примена дидактичког концепта мултиперспективности.  

Одређене теме, по могућности, треба реализовати са одговарајућим садржајима из сродних предмета, а посебну пажњу треба посветити оспособљавању ученика 

за ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија (употреба Интернета, прављење Power поинт презентација, коришћење дигиталних аудио-

визуелних материјала и израда реферата и матурског рада).  

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ГЕОГРАФИЈА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први  

Образовни профил: Цвећар -  вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/203, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

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 претходно стечена знања и умења 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, појаве, 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;  

- стичу нова 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 међународним односима и о глобалној међузависности савременог света;  

- унапређују вештине и способности за анализу и примену основних чиниоца који повезују различите друштвене и културне заједнице (производња, трговина, 

миграције, 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 технолошки 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, 

табела, карта, интернет, анкета, статистички подаци, видео и дигитални запис);  

- користе стечена географска знања за објашњавање основних демографских и привредних појава и процеса у свету и друштвеној средини;  

- представе и анализирају помоћу графичких метода појаве и процесе из друштвене географије, да их објашњавају, врше предвиђања и изводе закључке;  

- препознају појаве штетне по природну и културну средину и активно учествују у њиховој заштити, обнови и унапређивању;  

- доприносе развијању ставова и вредности о географској средини, њеној међусобној условљености и променљивости у времену и простору;  
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- 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 припадност своме народу као делу интегралног света и знају да доприносе заједничком животу људи и народа на равноправним основама;  

- уочавају узрочно-последичне везе и односе између друштвених и културних појава и процеса у времену и простору.  

Садржај 

I. УВОД  

- Предмет проучавања, подела и значај друштвене географије у систему наука.  

II. СТАНОВНИШТВО, РЕЛИГИЈА И КУЛТУРА  

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;  

- Демографска 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 развијености света (миграције: врсте, смер и фреквенција).  

III. НАСЕЉА  

- Положај, типови и функционална класификација насеља;  

- Урбанизација као светски процес - узроци и последице;  

- Конурбације и мегалополиси;  

- Градска насеља и животна средина (промене у природној средини и друштву).  

IV. ПОЛИТИЧКЕ И ЕКОНОМСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ САВРЕМЕНОГ СВЕТА  

Политичка карта света  

- Формирање политичке карте света;  

- Савремени политичко географски процеси у свету.  

Глобализација и глобални процеси  

- Послеиндустријско доба, глобално повезивање и однос Севера и Југа;  

- Глобална међузависност фактора развоја у географском простору;  
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- 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 земља;  

- 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 и ваневропске економске и политичке интеграције  

- Остале привредне интеграције у Европи и у свету;  

(ЦЕФТА, НАФТА, АСЕАН, АПЕК, ОЕЦД, СТО,...);  

- Светско тржиште капитала (Светска банка и Међународни монетарни фонд);  

- Уједињене нације - структура и међународни значај.  

Глобализација и економски макрорегиони света  

- Европски макрорегион;  

- Југоисточна Европа на путу стабилизације и економске консолидације;  

- Русија и њено суседство (ЗНД);  

- Пацифички регион - регион најдинамичнијег развоја;  

- Кина - нова економска сила;  

- Јужна Азија (Индија) - демографски и економски проблеми;  

- Африка јужно од Сахаре (Субсахарска Африка) - регион сиромаштва;  

- Англоамерика - постиндустријско друштво;  

- Латинска Америка - економски потенцијали и политичке промене.  

Мултинационалне компаније  

- Мултинационалне компаније: развој, организација производње и локацијски фактори, профит и седишта највећих компанија;  

- Политички утицај мултинационалних компанија.  

Географија светске привреде  

- Географија и привреда - међусобни утицаји и зависности;  

- Фактори производње у тржишној привреди;  

- Начини 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 агроиндустрије;  
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- 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.  

Начин остваривања програма 

Наставни програм друштвене географије тематски је конципиран и у складу је са савременом улогом географије у средњем стручном образовању. Годишњи фонд 

часова није промењен, а наставницима се препоручују наставни садржаји које треба обрадити. Слобода и креативност наставника огледа се у самосталном 

планирању часова, као и избору наставних метода, техника, активности, дидактичких средстава и помагала. У конципирању наставних садржаја наставник треба 

да води рачуна о општим циљевима и задацима средњег стручног образовања, као и образовно-васпитним и функционалним задацима савремене наставе 

географије.  

Увођење ученика у наставне садржаје друштвене географије почиње са дефинисањем предмета проучавања, поделом и значајем друштвене географије, као и 

њеним местом у систему наука.  

Обрадом садржаја из географије становништва указује се на најважније демогеографске проблеме савременог света. Тежиште је на основним карактеристикама 

демографског развоја и мерама које се предузимају у циљу превазилажења постојећих разлика у појединим регијама света као целине. При објашњавању 

одређених демографских појава и процеса неизбежна је употреба географских карата. Функционална картографска писменост је неопходна у образовно-

васпитном раду наставника географије на свим типовима часова. Статистички показатељи су значајни када се користе у сврху рангирања, издвајања, графичког 

представљања и анализе одређене појаве, а наставницима се препоручује да од ученика не захтевају меморисање бројчаних података. Стечена знања треба да 

буду применљива, а ученици оспособљени да сами истражују и анализирају одређене демографске појаве и процесе.  

У географији насеља потребно је нагласити утицај фактора природне средине на генезу, распрострањеност и изглед насеља, функционалну поделу насеља, 

урбанизацију као светски процес и њене последице, перспективе урбанизације, трендове и факторе раста градова као и разлику између руралних и урбаних 

насеља. Значајно је указати на просторну диференцираност и специфичности појединих делова света и на тенденције развоја насеља у савременом свету и у 

Србији.  

Географске садржаје наставних тема је важно прилагодити развојним способностима ученика, потребама њиховог ужег стручног образовања и њиховим 

интересовањима. Ове садржаје треба растеретити фактографије и бројчаних података. Кроз дате тематске целине ученике треба упознати са савременом 

политичком картом света која је последица политичко географских процеса који су комплексне и променљиве географске категорије. Неопходно је указати на 

процесе интеграције и глобализације савременог света. Препоручује се да тежиште буде на организационим и интеграцијским процесима у Европи (Европска 

унија), и одређивању места и улоге наше земље у овим процесима. Потребно је објаснити улогу, значај и видове деловања Светске банке, Међународног 

монетарног фонда и Уједињених нација на глобалном нивоу, и указати на улогу и односе Србије у овим организацијама.  

Привредне карактеристике света се изучавају уз уважавање географских законитости и указивање на проблеме и фазе развоја привреде у свету и у Србији. 

Ученике треба упознати са развојем, размештајем и организацијом производње највећих мултинационалних компанија, индустријских зона, технолошких паркова 

и индустријских регија. Посебно нагласити факторе који су довели до њиховог развоја и ширења и објаснити њихов политички и економски утицај на мање 

развијени део света. Пољопривреду и њено место у просторној организацији привреде треба аналитички изучавати, уз уважавање физичко-географских и 

друштвених фактора. Неопходно је нагласити проблеме водоснабдевања и исхране светског становништва. Саобраћај и туризам као делатности терцијарног 

сектора имају значајну улогу у просторној организацији привреде, те је потребно указати на њихов развој и на интерактивне односе са примарним и секундарним 

делатностима. Важно је поменути најекономичније видове саобраћаја и најфреквентније саобраћајнице који имају значај за повезивање и међународну размену у 

свету као целини и у Србији. Туризам као најмлађу привредну делатност треба обрадити што је могуће занимљивије за ученике, зато се предлаже да се укаже на 
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видове туризма и на најразвијеније туристичке регије у свету и у Србији. Кроз ове садржаје наставник може да сагледа обим и квалитет самосталног рада сваког 

појединца, тако што ће ученици урадити кратке презентације интересантних туристичких дестинација при чему ће користити стечена знања и умења постављена 

задацима наставе географије 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: МАТЕМАТИКА  

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Цвећар - вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/203, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

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.  

Садржај 

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.  

Реални бројеви (5)  

Преглед бројева, операције, поље реалних бројева. Приближне вредности реалних бројева (грешке, граница грешке, заокругљивање бројева).  

Пропорционалност величина (8)  

Размера и пропорција, пропорционалност величина (директна, обрнута, уопштење), примене (сразмерни рачун, рачун поделе и мешања). Процентни рачун, 
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каматни рачун. Таблично и графичко приказивање стања, појава и процеса.  

Увод у геометрију (8)  

Тачка, права и раван. Односи припадања и распореда. Међусобни положаји тачака, правих и равни.  

Дуж, угао, диедар.  

Нормалност правих и равни. Угао између праве и равни, угао између две равни.  

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.  

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).  

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.  

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 (ax + б)(scx +д)< 0 (где је знак < могуће заменити било којим од следећих 

знакова >, ≥, ≤).  

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.  

НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска писмена задатка са једночасовним исправкама (12).  

Начин остваривања програма 

Основне карактеристике програма математике су: усклађеност са програмом математике за основну школу; заступљеност заједничких садржаја из програма 

математике за гимназије и стручне школе; логичка повезаност садржаја, посебно са аспекта развоја математике; настојање, где год је то било могуће, да садржаји 

математике претходе садржајима других предмета у којима се математика примењује; заступљеност оних елемената развоја математике који чине основу 

математичке културе свих свршених ученика средњих школа; хоризонтална и вертикална усклађеност између програма математике за поједине групације струка 

и степена стручне спреме, као и између ових програма и програма за поједине смерове у гимназији (распоред тема по разредима, њихов обим, основни захтеви и 

сл.).  

При избору садржаја програма била је врло значајна образовна и васпитна функција наставе математике и њен допринос даљем оспособљавању ученика да 

логички мисле и стваралачки приступају решавању различитих проблема, јер таква оспособљеност (захваљујући адекватним математичким садржајима и 

методама) има широки утицај на многобројне делатности и омогућава касније ефикасно учење.  

Веома су значајни и практични циљеви наставе математике. То значи да се води рачуна о примени математике у животу, пракси и другим научним областима које 
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ученици на овом когнитивном нивоу изучавају или ће их учити касније.  

За реализацију циља и задатака наставе математике изабрани садржаји програма су довољно приступачни свим ученицима. Они такође могу и стимулативно 

деловати на ученике, јер они имају могућност да их усвоје и на нешто вишем нивоу (већи степен апстракције и генерализације, синтезе и примене, стваралачко 

решавање проблема). У вези с тим, строгост у интерпретацији садржаја треба да буде присутна у прихватљивој мери, уз ослањање на математичку интуицију и 

њено даље развијање. Мотивација и интуитивно схватање проблема треба да претходе строгости и критичности, а излагање градива мора бити праћено добро 

одабраним примерима. Након довољног броја урађених примера треба приступити генералисању појма, чињенице и сл. Наиме, школска математика не може бити 

сасвим формализована, тј. изложена строго дедуктивно. Колико ће она строга бити одређује уџбеник и наставник математике (у зависности од фонда часова, 

састава одељења и предзнања ученика).  

ОБЈАШЊЕЊЕ САДРЖАЈА ПРОГРАМА  

Неке опште напомене  

1. Да би се остварио постављени циљ, наставе математике, неопходно је у току наставе успешно реализовати одређене образовне, васпитне и практичне задатке, 

истакнуте, на почетку програма.  

Услови за успешну реализацију програма математике су: правилно планирање и редовно припремање наставника за извођење наставе; целисходно коришћење 

фонда часова и добро организован наставни процес; комбинована примена савремених наставних метода и разноврсност облика рада са ученицима, уз смишљено 

одабирање и припремање примера и задатака и употребу одговарајућих наставних средстава, учила за наставу математике и рачунара. Све то треба да одрази 

интенције програма: подизање нивоа наставе и њену актуелизацију, стварање услова у којима ће ученици сопственим напорима усвајати трајна и активна 

математичка знања и оспособљавати се за примену тих знања и стицање нових знања.  

Тако организована и извођена настава математике, уз пуно интелектуално ангажовање ученика у свим фазама наставног процеса, у већој мери је ефикасна и 

продуктивна. Такође подстиче самоиницијативу ученика у стицању знања и доприноси изграђивању радних навика и подизању радне културе ученика (што је и 

важан васпитни задатак наставе).  

2. Реализација програма математике, посебно у И разреду, треба да представља природан прелаз од наставе у основној школи и да се заснива на већ стеченим 

математичким знањима ученика (што омогућава доста добра вертикална повезаност програма математике у средњим школама и основној школи). Објективна 

ситуација изискује и извесно систематско утврђивање и обнављање оних садржаја из програма основне школе на којима се заснива обрада садржаја у средњој 

школи, а то се може постићи интегрисањем појединих садржаја из основне школе у обраду нових садржаја на оном месту где је то потребно и у оној фази наставе 

када је то актуелно (обнављање на самом часу и самостално обнављање од стране ученика кроз домаћи рад и сл.). То претпоставља смишљено и студиозно 

планирање градива од стране наставника.  

3. У погледу математичке терминологије мора постојати континуитет у односу на коришћену (прописану) терминологију у основној школи.  

4. Ради осавремењивања наставе математике и ефикаснијег усвајања садржаја, пожељно је да се обезбеди и присуство рачунарске подршке у настави математике 

(у почетној фази у фронталном облику рада и уз коришћење узорних демонстрационих програмских апликација, уколико нема услова за масован индивидуални 

рад ученика на рачунару у оквиру наставе математике).  

Објашњење садржаја - начин реализације  

(начин остваривања програма)  

За све програме даје се заједничко објашњење садржаја програма - начин остваривања програма, с тим што се евентуалне разлике које се односе на поједине 

програме, односно садржаје, наводе у одговарајућем делу.  

Овде се укратко указује само на оно што је најбитније у свакој теми програма (важни појмови, чињенице, идеје, методе и др.), тј. на оно што је основни циљ при 

реализацији садржаја, без обзира на број часова предвиђених за одређену тему. Наравно, уколико је број часова већи, садржаји теме треба да буду обрађени и 

усвојени у већој мери (и у дубину и у ширину).  

Логика и скупови. Ову тему треба реализовати кроз понављање, продубљивање и допуњавање оног што су ученици учили у основној школи. Ови логичко-

скуповни садржаји (исказ, формула, логичке и скуповне операције, основни математички појмови, логичко закључивање и доказивање тврдњи) су извесна основа 
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за виши ниво дедукције и строгости у реализацији осталих садржаја програма математике на овом нивоу образовања и васпитања ученика. При томе, нагласак 

треба да буде на овладавању математичко-логичким језиком и разјашњавању суштине значајних математичких појмова и чињеница, без превеликих 

формализација.  

Важан моменат у спречавању формализма и усмеравању пажње у настави математике на суштинска питања јесте правилно схватање улоге и места логичко-

скуповне (па и геометријске) терминологије и симболике. Симболика треба да се користи у оној мери у којој олакшава изражавање и записе (а не да их 

компликује), скраћује време (а не да захтева додатна објашњења), помаже да се градиво што боље разјасни (а не да отежава његово схватање).  

Елементе комбинаторике објаснити на једноставнијим примерима и задацима, као примену основних принципа пребројавања коначних скупова. Треба имати у 

виду да обрадом ових садржаја није завршена и изградња појединих појмова, јер ће се они дограђивати и у каснијим програмским темама.  

Реални бројеви. У краћем прегледу бројева од природних до реалних, треба извршити систематизацију знања о бројевима стеченог у основној школи, посебно 

истичући принцип перманенције својстава рачунских операција. При томе посебну пажњу обратити на својства рачунских операција, као основу за 

рационализацију рачунања и трансформације израза у оквиру других тема. У зависности од конкретне ситуације, ово се може дати и на нешто вишем нивоу. 

Посебну пажњу треба посветити обради приближних вредности. При томе ученик треба да схвати да рачунање са реалним бројевима најчешће значи рачунање са 

приближним вредностима. 

Пропорционалност величина. Карактеристика ове теме је што у њој долази до изражаја повезивање и примена разних математичких знања. На бази 

проширивања и продубљивања раније стечених знања, основну пажњу треба посветити примени функција директне и обрнуте (у основној школи се не обрађује 

детаљно) пропорционалности и пропорција у решавању разних практичних задатака, повезујући то са табличним и графичким приказивањем одређених стања, 

процеса и појава. 

Увод у геометрију. Ово је уводна тема у геометрију, нарочито у погледу упознавања ученика са аксиоматским приступом изучавању геометрије (основни и 

изведени појмови и ставови, дефиниције важнијих геометријских фигура). Полазећи од посебно изабраних аксиома припадања, распореда и паралелности треба 

на неколико једноставнијих примера упознати ученике са суштином и начином доказивања теорема. 

Подударност, изометријске трансформације. Обрада садржаја из ове теме (подударност, вектори, изометријске трансформације) треба да буде наставак онога 

што се о томе учило у основној школи. Појам вектора изградити до нивоа неопходног за ефикасну примену. Кроз понављање треба истаћи основна својства сваке 

од изучаваних изометрија, а нешто више обрадити изометријске трансформације као пресликавања равни у саму себе, њихову класификацију и нарочито њихове 

примене (као метода) у доказним и конструктивним задацима у вези са троуглом, четвороуглом и кружницом. Трансформације користити у оној мери у којој 

олакшавају изучавање одређених садржаја геометрије. 

Рационални алгебарски изрази. Циљ ове теме је да ученици, користећи својства операција са реалним бројевима, овладају идејама и поступцима вршења 

идентичних трансформација полинома и алгебарских разломака. При томе тежиште треба да буде на разноврсности идеја, сврси и суштини тих трансформација, а 

не на раду са компликованим изразима. Одређену пажњу треба посветити важнијим неједнакостима (доказивање и примена: неједнакост између средина и др.). 

Линеарне једначине и неједначине. Линеарне функције. У оквиру ове теме треба извршити продубљивање и извесно проширивање знања ученика о линеарној 

функцији, линеарним једначинама и неједначинама, која су стекли у основној школи, истичући појам еквивалентности једначина и неједначина и примену у 

њиховом решавању. Треба узимати и примере једначина у којима је непозната у имениоцу разломка, као и оне које садрже један или два параметра. 

У сваком случају, треба избегавати једначине и неједначине са сувише сложеним изразима. На неколико једноставнијих примера може се показати и решавање 

система линеарних једначина са више од две непознате. У овој теми тежиште треба да буде на примени једначина на решавање разних проблема. Приликом 

обраде неједначина и система неједначина са једном непознатом ограничити се само на оне које не садрже параметре. Решења неједначина записивати на више 

начина (опредељујући се за најприхватљивији), користећи при томе првенствено унију и пресек скупова.  

Хомотетија и сличност. У оквиру ове теме, поред мерења дужи (повезујући самерљивост дужи с карактером размере њихових дужина) и усвајања Талесове 

теореме (са применама), ученици треба да упознају хомотетију као једну трансформацију равни која није изометријска, а сличност као композицију хомотетије и 

изометрије (односно, хомотетију као трансформацију сличности), као и да уоче практичне примене сличности. Посебно треба да схвате суштину метода 

сличности у решавању рачунских и конструктивних задатака. Значајна је примена сличности у доказивању појединих теорема (Питагорине и др.). Може се 
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обрадити и однос површина сличних многоуглова (у виду задатка). Одговарајућу пажњу треба посветити примени Питагорине теореме у рачунским и 

конструктивним задацима. 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Цвећар - вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/203, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ  

Циљ наставног предмета рачунарство и информатика у средње стручној школи је стицање знања, овладавање вештинама и формирање вредносних ставова који 

доприносе развоју информатичке писмености неопходне за живот у савременом друштву, даље стручно усавршавање и практичну примену у процесу рада; као и 

оспособљавање ученика да ефикасно и рационално користе рачунаре на начин који не угрожава њихово физичко и ментално здравље.  

Задаци наставе рачунарство и информатика су да ученици:  

- развију свест о неопходности коришћења рачунара у свакодневном животу и раду и значају информатике за функционисање и развој друштва;  

- примене стечена знања и вештине у стицању конкретног образовања за будуће занимање;  

- јачају способност за прецизно и концизно дефинисање проблема; упознају се са алгоритамским начином решавања проблема и основним алгоритмима;  

- стекну знања потребна за подешавање параметара оперативног система на нивоу корисничког интерфејса, коришћење могућности оперативних система и 

система датотека конкретног оперативног система;  

- овладају коришћењем програма за обраду текста и табеларних података и креирање докумената у коме су интегрисани текст, слика и табела;  

- упознају начине израде презентација и оспособе се за израду једноставнијих презентација;  

- разумеју принципе функционисања интернета, локалних мрежа и оспособе се за коришћење мрежних ресурса, интернет сервиса и система за електронско учење;  

- унапреде способности за брзо, ефикасно и рационално проналажење информација коришћењем рачунара, као и њихово критичко анализирање и преношење;  

- развију прецизност, рационалност и креативност у раду са рачунаром;  

- на адекватан начин користе предности рачунара и друштвених мрежа у удруживању са другима и покретању акција чији је циљ ширење корисних информација 

или пружање помоћи и подршке онима којима је то потребно;  

- изграде правилне ставове према коришћењу рачунара, без злоупотребе и претеривања које угрожава њихов физичко и ментално здравље;  

- упознају савремена ергономска решења која олакшавају употребу рачунара и изграде спремност за праћење нових решења у области информатичке технологије;  

- развијају способности да стечена знања примењују за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневном животу.  

Садржај 

1. Основе рачунарске технике (6-8)  

Информација и информатика. Развој информационих технологија. Јединице за мерење количине информација(бит, бајт, редови величине). Значај и примена 

рачунара у разним областима људске делатности. Утицај рачунара на здравље. Структура и принцип рада рачунара. Основне компоненте рачунара и утицај 

компоненти на перформансе рачунара.  
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2. Основе рада у оперативном систему са графичким интерфејсом (8-10)  

Оперативни систем.  

Системски софтвер.  

Апликативни софтвер.  

Верзије и модификације програма.  

Дистрибуција програмских производа (комерцијална, дељена (енгл. shareware), јавно доступна (енгл. freeware), пробна (енгл. триал)).  

Основни елементи графичког интерфејса оперативног система (радна површина, прозор, икона, дугме, панел, мени, каталог).  

Покретање програма.  

Датотека (атрибути датотеке, типови датотека, путања датотеке, групно име датотека) и основне операције над датотеком.  

Каталог.  

Архивирање датотека и средства за архивирање датотека.  

Основна подешавања оперативног система: подешавање датума и времена, радне површине (позадине, чувара екрана, резолуције екрана), регионална 

подешавања, промена корисничких налога.  

Инсталирање корисничких програма. Уклањање програма.  

Програми за заштиту рачунара од штетног софтвера  

Инсталирање управљачких програма периферних уређаја.  

Мултимедијалне могућности оперативног система.  

Средства и методе заштите рачунара, информација и права на интелектуалну својину.  

3. Текст-процесор (14-16)  

Радно окружење текст-процесора. Једноставнија подешавања радног окружења. Правила слепог куцања. Подешавање и промена језика тастатуре ("писма"). 

Операције са документима (креирање, отварање, премештање од једног до другог отвореног документа, чување, затварање). Уређивање текста. Коришћење 

симбола за форматирање. Премештање садржаја између више отворених докумената. Уметање у текст: специјалних симбола, датума и времена, слика, 

текстуалних ефеката. Проналажење и замена задатог текста. Уметање и позиционирање нетекстуалних објеката. Уметање табеле у текст. Форматирање текста 

(страница, ред, маргине, проред). Исправљање грешака. Нумерација страница. Израда стилова. Генерисање садржаја. Штампање документа.  

4. Слајд-презентације (10-12)  

Презентације и њихова примена. Основне етапе при развоју слајд-презентације. Правила дизајна презентације. Радно окружење програма за израду слајд-

презентација. Подешавања радног окружења. Креирање фото-албум презентације. Типови "погледа" на презентацију. Основне операције са слајдом. Додавање и 

форматирање текстуалних објеката. Додавање нетекстуалних објеката (графички, звучни, видео...). Анимација објеката слајда. Анимација прелаза између 

слајдова. Дизајн позадине и "мастер" слајда. Интерактивна презентација (хипервезе, акциона дугмад). Подешавање параметара приказа презентације. Штампање 

презентације.  

5. Рад са табелама (14-16)  

Основни појмови (прикупљање података, њихово табеларно и графичко приказивање на разне начине, као и читање и тумачење таквих приказа). Основни 

појмови о програмима за рад са табелама (структура документа, формати датотека). Подешавање радног окружења (палете алатки, пречице, лењир, поглед, зум...). 

Додавање, брисање, премештање и преименовање радних листова. Типови података. Уношење података у табелу (појединачни садржаји ћелија и аутоматске 

попуне). Подешавање димензија, премештање, фиксирање и сакривање редова и колона. Уношење формула са основним аритметичким операцијама, користећи 

референце на ћелије. Копирање формула, релативно и апсолутно референцирање ћелија. Функције за: сумирање, средњу вредност, минимум, максимум, 

пребројавање, заокруживање. Логичке функције. Форматирање ћелија (број децималних места, датум, валута, проценат, поравнање, прелом, оријентација, спајање 

ћелија, фонт, боја садржаја и позадине, стил и боја рама ћелије). Сортирање и филтрирање. Намена различитих типова графикона, приказивање података из 

табеле помоћу графикона. Подешавање изгледа странице документа за штампање (оријентација папира, величина, маргине, прелом, уређивање заглавља и 
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подножја, аутоматско нумерисање страна). Прегледање документа пре штампања, штампање документа и његових делова.  

6. Интернет и електронска комуникација (12-14)  

Појам рачунарске мреже. Рачунари-сервери и рачунари-клијенти. Глобална мрежа (Интернет). Интернет-провајдери и њихове мреже. Технологије приступа 

Интернету.  

Сервиси Интернета: World Wide Web, ФТП, електронска пошта, веб-форуми. Веб-читачи. Претраживачи, претраживање и коришћење информација са Интернета. 

Интернет мапе. Виртуелни телефон. Друштвене мреже и њихово коришћење. Електронска трговина, електронско пословање и банкарство. Електронски подржано 

учење. Право и етика на Интернету.  

Начин остваривања програма 

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

Облици наставе: Настава се реализује кроз лабораторијске вежбе  

Место реализације наставе: Лабораторијске вежбе се реализују у рачунарској лабораторији.  

Подела одељења на групе: Приликом реализације вежби одељење се дели на две групе.  

Препоруке за реализацију наставе:  

На почетку наставе урадити проверу нивоа знања и вештина ученика, која треба да послужи као оријентир за организацију и евентуалну индивидуализацију 

наставе.  

У уводном делу двочаса наставник истиче циљ и задатке одговарајуће наставне јединице, затим реализује теоријски део неопходан за рад ученика на рачунарима. 

Уводни део двочаса, у зависности од садржаја наставне јединице, може да траје највише 30 минута. Након тога организовати активност која, у зависности од 

теме, подстиче изградњу знања, анализу, критичко мишљење, интердисциплинарно повезивање. Активност треба да укључује практичан рад, примену ИКТ, 

повезивање и примену садржаја различитих наставних предмета, тема и области са којима се сусрећу изван школе. Активности осмислити тако да повећавају 

мотивацију за учење и подстичу формирање ставова, уверења и система вредности у вези са развојем језичке и информатичке писмености, здравим стиловима 

живота, развојем креативности, способности вредновања и самовредновања.  

Годишњи фонд часова зависи од броја наставних недеља у првом разреду који је дефинисан наставним планом за сваки образовни профил. Све школе, које у 

наставним плановима имају у првом разреду 36, односно 37 наставних недеља без блок наставе, могу реализовати садржаје овог предмета са 72, односно 74 часа 

годишње. Повећан број часова (2 или 4 часа) оставља се наставнику да распореди на оне тематске целине за које сматра да је то потребно. Уз сваку тему програма 

дат је и оријентациони број часова који има циљ да наставнику сугерише обим, дубину и начин интерпретације појединих целина, односно тема. Овај фонд 

часова је оквирног карактера и треба га усклађивати са конкретном ситуацијом у одељењу и специфичностима за сваки профил. У реализацији програма треба се 

придржавати наведеног редоследа теме.  

При реализацији програма дати предност пројектној, проблемској и активној настави, кооперативном учењу, изградњи знања и развоју критичког мишљења. 

Подстицати тимски рад и сарадњу нарочито у областима где наставник процени да су присутне велике разлике у предзнању код појединих ученика. Уколико 

услови дозвољавају дати ученицима подршку хибридним моделом наставе (комбинацијом традиционалне наставе и електронски подржаног учења), поготово у 

случајевима када је због разлика у предзнању потребна већа индивидуализација наставе.  

У наредном тексту, у заградама је наведен препоручени број часова за савлађивање садржаја.  

При реализацији тематске целине Основе рачунарске технике ученици би требало да усвоје значење појмова информација и информатика; овладају вештином 

превођења броја из декадног у бинарни бројевни систем и обратно (1); знају да објасне како се у рачунару кодирају текстуална,  графичка и звучна информација, 

усвоје појмове бит, бајт, и редове величине за мерење количине информација (1). Потребно је да ученици стекну знања о структури и принципу рада рачунара, 

функцији његових компоненти и утицају компоненти на перформансе рачунара. Ово треба постићи тако што ће ученици знати да: наведу и практично препознају 

из којих се компоненти састоји рачунар (1); објасне намену оперативне и спољашње меморије у рачунарском систему, наброје врсте спољашњих меморија и 

објасне њихове карактеристике (1); објасне функцију процесора, матичне плоче и магистрале у рачунару, објасне како се одвија комуникација компоненти у току 
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извршавања програма (1); наведу параметре којима се изражавају перформансе рачунарских компоненти и објасне њихов утицај на перформансе рачунара (1).  

Развој информационих технологија сагледати у контексту значаја развоја ових технологија за развој и ширење писмености и развој људског друштва уопште. 

Подстаћи ученике да повезују развој ИКТ-а са темама из историје, математике, физике и осталим областима људске делатности. Из овог угла сагледати значај 

информатике, области примене рачунара (и њихов развој), и карактеристике информационог друштва; развити код ученика свест о опасностима и неопходним 

мерама заштите здравља од претеране и неправилне употребе рачунара (1).  

(остаје 1 час за систематизацију теме)  

Препоруке за реализацију:  

- конкретне примере за вежбање прилагодити образовном профилу;  

- при реализацији модула инсистирати на вештинама;  

- потребно је објаснити градацију "податак - информација - знање" и утврдити значај информатике у прикупљању и чувању података, трансформацији у корисну 

информацију и интеграцији у знање;  

- за вежбање: превођења количине информација из једне мерне јединице у другу, или превођења из декадног бројевног система у бинарни и обратно, може се 

користити калкулатор (који се налази у саставу оперативног система);  

- важно је да се на примерима (звука, температуре, слике) ученицима приближи процес дискретизације информација, која је неопходна ради обраде на рачунару;  

- код упознавања са развојем информационих технологија не упуштати се у перформансе рачунара појединих генерација већ сагледати место информационих 

технологија у развоју науке и технике у датом историјском периоду и утицај технологије на развој писмености, привреде и људског друштва уопште (реализовати 

кроз дискусију);  

- принцип рада рачунарског система објаснити правећи паралелу са системима који су ученицима већ познати из ранијег искуства;  

- ученици треба да упознају функционалне могућности компоненти и принцип рада рачунара без упуштања у детаље техничке реализације (електронске схеме, 

конструктивни детаљи итд.);  

- основне компоненте рачунара: објаснити ученицима начин повезивања рачунара, улазно - излазне портове и уређаје спољашње меморије, а централну јединицу 

само на нивоу основне блок - шеме (матична плоча, напајање, РАМ, процесор, графичка, звучна и мрежна карта);  

- објаснити значај и направити хијерархију утицаја појединих компоненти РС на перформансе рачунара;  

- развој компоненти рачунара треба приказати занимљивим видео исечцима и другим материјалима са Интернета;  

- пожељно је да се ученицима покаже редослед расклапања и склапања рачунара, и омогући да то сами понове: из компоненти саставе рачунар и покрену га;  

- корисно је да се ученицима укаже на једноставне кварове које могу сами препознати и отклонити;  

- уводећи опште појмове, на пример: капацитет меморије, брзина процесора, наставник треба да упозна ученике са вредностима ових параметара на школским 

рачунарима (користећи "контролну таблу" оперативног система);  

- за домаћи, ученици могу да, за кућне рачунаре, направе листу компоненти и њихових карактеристика;  

- ради постизања важног педагошког циља: развоја код ученика навике за самостално коришћење помоћне литературе, у овој наставној области ученици за 

домаћи задатак могу да, коришћењем рачунарских часописа или Интернета, опишу конфигурацију рачунарског система која у том моменту има најбоље 

перформансе.  

При реализацији тематске целине Основе рада у оперативном систему са графичким интерфејсом ученик треба да стекне знања о значају програмске подршке 

за функционисање рачунара и утицају на његове могућности, као и знања, вештине и навике битне за успешно коришћење основних могућности оперативног 

система. Ово треба постићи тако што ће ученици научити да објасне основне функције оперативног система, разлику између системског и апликативног 

софтвера, наведу етапе у развоју програмског производа (1); објасне карактеристике дистрибуција програмских производа, разликују права коришћења 

лиценцираних програмских производа и информација до којих може доћи путем мреже. Ученицима развити правну и етичку свест о ауторским правима над 

информацијама које се дистрибуирају путем мреже. Посебну пажњу посветити потреби коришћења лиценцираних програма, заштити програма и података, 

вирусима и заштити од њих (1). У оквиру ове тематске целине ученик би требало да научи да: подеси основне параметре оперативног система (регионална и 
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језичка подешавања, изглед окружења итд.) (1); покрене и користи програме који су у саставу оперативног система за уређење текста, цртање и једноставна 

нумеричка израчунавања (1); разликује намену датотеке и каталога, наведе намену типова датотека који се најчешће користе, изабере одговарајући програм за 

преглед или уређивање појединих типова датотека (подешавање подразумеваног програма за одређени тип датотеке) (1); примењује основне операције које се 

користе при раду са датотекама и каталозима, формира хијерархијску структуру каталога, архивира и деархивира датотеке, каталоге и дискове (1); зна да 

одреагује на најчешће поруке оперативног система (при брисању датотека и каталога; при затварању програма, а да није претходно сачуван документ, итд.), 

инсталира и деинсталира корисничке програме, инсталира и деинсталира управљачке програме за периферне уређаје (1); користи мултимедијалне могућности 

оперативног система (1); објасни деструктивне могућности рачунарских вируса, користи и подешава антивирусни програм (1). Неки елементи тематске целине 

Основе рада у оперативном систему са графичким интерфејсом могу се прожимати са другим тематским целинама, тако што ће се, на пример, програм 

калкулатор (који се налази у оквиру оперативног система) користити када се учи превођење из декадног у бинарни бројевни систем и обратно, класификацију 

програма извршити на конкретним примерима, структуру и перформансе конкретног рачунара сагледати кроз елементе оперативног система итд. Повезати 

градиво са њиховим искуствима.  

(остаје 1 час за систематизацију теме)  

Препоруке за реализацију:  

- конкретне примере за вежбање прилагодити образовном профилу;  

- при реализацији модула инсистирати на вештинама;  

- поделу софтвера урадити на нивоу: ОС, апликативни софтвер и драјвери и објаснити њихову намену;  

- при подешавању радног окружења посебну пажњу обратити на регионална подешавања;  

- при реализацији хијерархијске организације фасцикли објаснити ученицима њен значај;  

- инсталацију софтвера реализовати на програмима за заштиту рачунара и архивирање података;  

- инсталацију периферних уређаја урадити на примеру штампача.  

При реализацији тематске целине Текст-процесор потребно је да ученик стекне знања, вештине и навике неопходне за успешно коришћење програма за обраду 

текста. Ово се огледа у оспособљености ученика да: подеси радно окружење текст процесора, унесе текст (у ћириличном и латиничном писму) (1); зна и 

примењује правила слепог куцања (2); користи основне операције за уређење текста (отклањање грешака, уметање текста, прелом реда, спајање суседних 

параграфа; приказивање и сакривање симбола за форматирање и њихова примена, копирање, исецање и премештање селектованог текста) (1); сачува унети текст 

на неком спољашњем медијуму за чување информација, отвори текстуални документ, затвори активни документ, премешта садржај између више отворених 

докумената, аутоматски пронађе и замени задати текст (1); уметне у текст: специјалне симболе, датум и време, слику, текстуалне ефекате, уметне и позиционира 

нетекстуалне објекте (дијаграме, формуле, фотографије, итд.) (1); креира табелу задатих својстава коришћењем средстава текст процесора (1); примени операције 

за форматирање текста и параграфа (промена својстава симбола и параграфа, креирање заглавља и подножја, претварање текста у листу, претварање текста у 

табелу, слагање текста по колонама, итд.) (1); користи алате за исправљање граматичких и правописних грешака (1); уметне нумерацију страница, креира и 

користи стилове, генерише садржај (1); користи готове шаблоне и изради шаблоне по сопственим потребама (1); унесе у документ математичке формуле, 

прегледа текстуални документ пре штампе; подешава параметре за штампу, штампање. (1).  

(остаје 4 часа за увежбавање, рад на пројекту и систематизацију теме)  

Препоруке за реализацију:  

- конкретне примере за вежбање прилагодити образовном профилу кроз корелацију са стручним предметима (форме, текстови, обрасци, извештаји и сл. са 

каквима ће ученик радити при обављању стручних послова);  

- ученике треба упознати са постојањем два типа текст процесора - оних заснованих на језицима за обележавање текста (нпр. LaTeX, HТМL) и WYSIWYG 

система какав ће се обрађивати у оквиру предмета;  

- при реализацији овог модула инсистирати на правопису, поштовању правила слепог куцања и употребу писма матерњег језика;  

- инсистирати на правилном форматирању параграфа (максимално користити могућности које пружа програм, избегавати поновљену употребу тастера "ентер" и 
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"размак");  

- При обради табела као пример урадити табелу која ће се касније користити при изради циркуларног писма;  

- ученике треба упознати са логичком структуром типичних докумената (молби, обавештења, итд.), школских реферата, семинарских и матурских радова;  

- за вежбу од ученика се може тражити да неформатирани текст од бар десет страна уреде по угледу на уређену верзију дату у формату који се не може 

конвертовати у документ текст процесора (на пример, пдф-формат);  

- указати на проблеме који могу да искрсну при покушају да се штампа документ када су инсталирани управљачки програми за више штампача;  

- пожељно је да израду једноставнијих докумената ученици увежбају кроз домаће задатке.  

При реализацији тематске целине Слајд-презентације потребно је да ученици схвате предности коришћења слајд-презентација у различитим ситуацијама, 

препознају ситуације у којима се може користити слајд-презентација, планирају и израђују адекватне презентације. При томе је потребно да знају основне етапе 

при развоју слајд-презентације, основне принципе доброг дизајна презентације (број информација по слајду, естетика, анимација у служби садржаја) (2); 

подешавање радног окружења програма за израду слајд - презентација, одабир одговарајућег типа "погледа" на презентацију, израду фото-албум презентације, 

основне операције са слајдом, дизајнирање позадине и "мастера" слајда на задати начин, додавање и форматирање текстуалних објеката, додавање нетекстуалних 

објеката, анимацију објеката слајда, анимацију прелаза између слајдова (2); прављење интерактивне презентације, подешавање време трајања слајдова, 

аутоматизацију презентације, подешавање параметара штампе и штампање презентације (2); Кроз тимски рад на пројектима увежбати  и утврдити научено. На 

крају извршити заједничку анализу и вредновање пројеката (6).  

Препоруке за реализацију:  

- практичну реализацију модула извести у неком од програма за израду слајд презентације;  

- конкретне примере за вежбање прилагодити образовном профилу кроз корелацију са стручним предметима;  

- при реализацији овог модула инсистирати на правопису и употреби одговарајућег језика тастатуре;  

- кроз цео модул ученик треба да ради на једној презентацији чија је тематика везана за конкретан образовни профил и да на њој примени сва усвојена знања и 

вештине;  

- током излагања градива од стране наставника на првом двочасу, приказати ученицима разноврсне примере презентација: добрих и оних са типичним грешкама и 

кроз дискусију доћи до "правила добре презентације";  

- извођење наставе започети објашњењима наставника а затим усмерити ученике да самостално вежбају;  

- инсистирати на значају слајд презентација и важности квалитетног презентовања, подстицати код ученика креативност;  

- рад на презентацијама организовати пројектном методом, ученике организовати по тимовима;  

- дати смернице за израду пројекта:  

- одлука: тема, циљ, области које пројекат обухвата (инсистирати на интердисциплинарности), извори, применљивост, изводљивост,  

- планирање: ток пројекта (кораци реализације), сценарио, дизајн,  

- реализација,  

- критеријуми за оцењивање пројекта: Оствареност циља, мултидисциплинаран приступ, оригиналност употребљених материјала, дизајн, мултимедијалност, 

интерактивност, техничка реализација, тимски рад;  

- организовати самопроцену и сарадничко оцењивање;  

- консултације са наставником и сарадњу тима током израде пројекта реализовати путем система за електронски подржано учење или неким другим видом 

комуникације и сарадње путем Интернета;  

- последња два часа ученици презентују своје радове и дискутују о њима.  

При реализацији тематске целине Рад са табелама потребно је објаснити основне појмове о програмима за рад са табелама (табела, врста, колона, ћелија,...) и 

указати на њихову општост у програмима овог типа.  

При уношењу података у табелу, објаснити разлику између различитих типова података (нумерички формати, датум и време), као и грешке које могу из тога да 
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произађу. Приликом манипулација са подацима (означавања ћелија, кретање кроз табелу, премештање, копирање,...), указати на општост ових команди и 

упоредити их са сличним командама у програмима за обраду текста.  

Код трансформација табеле указати на различите могућности додавања или одузимања редова, или колона у табели. Објаснити појам опсега.  

Код форматирања приказа податка у ћелији, приказати на примерима могућност различитог тумачења истог нумеричког податка (број, датум, време). Такође, 

нагласити важност доброг приказа података (висине и ширине ћелија, фонта, поравнања) и истицања појединих података или група података раздвајањем 

различитим типовима линија и бојењем или сенчењем.  

Указати на повезаност података у табели и могућност добијања изведених података применом формула. Објаснити појам адресе и различите могућности 

референцирања ћелија. Указати на различите могућности додељивања имена подацима или групама података и предности коришћења имена.  

Приказати функције уграђене у програм и обратити пажњу на најосновније функције, посебно за сумирање и сортирање.  

Указати на различите могућности аутоматског уношења података у серији.  

Посебну пажњу посветити различитим могућностима графичког представљања података. Указати на промене података дефинисаних у табели формулама, и 

графикону у случају измене појединих података у табели. Указати на могућност накнадних промена у графикону, како у тексту, тако и у размери и бојама 

(позадине слова, скале, боја, промена величине,...).  

Указати на важност претходног прегледа података и графикона пре штампања, као и на основне опције при штампању.  

Све појмове уводити кроз демонстрацију на примерима. Од самог почетка давати ученицима најпре једноставне, а затим све сложеније примере кроз које ће сами 

практично испробати оно што је демонстрирао наставник.  

Препоручљиво је да се сви нови појмови уведу у првих 12 часова тако што ће ученици радити задатке које је припремио наставник (текстуалним описом задатка 

или задатом коначном табелом, одштампаном, без увида у формуле) а затим ученицима дати конкретне мале пројекте различите природе: да направе електронски 

образац (на пример предрачун или нешто слично), прикупљање и обраду података који се односе на успех ученика из појединих предмета, неку појаву или процес 

из других наставних и ваннаставних области рада и интересовања ученика.  

Препоруке за реализацију:  

- конкретне примере за вежбање прилагодити образовном профилу кроз корелацију са стручним предметима;  

- при реализацији овог модула инсистирати на правопису и употреби одговарајућег језика тастатуре;  

- логичке функције: избор функција прилагодити нивоу знања ученика и потребама образовног профила;  

- форматирање ћелија обрађивати током два часа;  

- при обради графикона, показати различите врсте графикона (хистограме, линијске, и "пите"; објаснити њихову намену; показати подешавање појединих 

елемената графикона).  

При реализацији тематске целине Интернет и електронска комуникација потребно је да ученици схвате предности умрежавања, разумеју у чему је разлика 

између рачунара - сервера и рачунара - клијената, који посао обављају Интернет - провајдери, карактеристике основних технологија приступа Интернету, 

адресирање на Интернету, принципе функционисања Интернета, чему служе Интернет протоколи, како да повеже рачунар са Интернетом (2). Потребно је да 

ученици науче да: визуализују веб - страницу коришћењем веб - читача, крећу се веб-пространством коришћењем адреса и хиперлинкова, проналазе и преузимају 

садржаје са веба, користе Интернет мапе (2); отворе и подесе налог електронске поште (вебмејл), шаљу и преузимају поруке и датотеке коришћењем електронске 

поште и сервиса за синхрону комуникацију, упознају се са правилима електронске комуникације (netiqette) (2); упознају се са начином функционисања, 

правилима понашања, предностима и опасностима социјалних мрежа; упознају се са сервисима за дељење датотека на Интернету и појмом веб-апликације (Цлоуд 

цомпутинг) (2); отворе налог и користе виртуелни телефон, (нпр. Скајп и сл.) (2); разумеју појмове "електронска трговина" и "електронско банкарство", науче 

како функционише електронски подржано учење (2). При свему овоме неопходно је перманентно радити на развијању свести о важности поштовања правних и 

етичких норми при коришћењу Интернета, критичком прихватању информација са веба, поштовању ауторских права при коришћењу информација са веба, 

поштовању права приватности.  

(остаје 2 часа за увежбавање и систематизацију теме, повезивање са другим областима, упознавањем са веб апликацијама према интересовању ученика)  
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Препоруке за реализацију:  

- при реализацији овог модула инсистирати на правопису и употреби одговарајућег језика тастатуре;  

- полазна тачка при упознавању локалних мрежа треба да буде конкретна школска мрежа на којој се могу илустровати њене саставне компоненте, топологија, 

ресурси, клијент - сервер, итд.;  

- локалне мреже, након упознавања, треба ставити у контекст Интернета (мреже свих мрежа) и кооперативног коришћења расположивих информационих ресурса;  

- вежбе крстарења (енгл. surf) и претраживања требало би да су у функцији овог, али и других предмета, како би се код ученика развијала навика коришћења 

Интернета за прикупљање информација за потребе сопственог образовања;  

- преузимање датотека са веба вежбати на датотекама разних типова (текст, слика, видео - клип);  

- ученицима треба објаснити како раде претраживачки системи и о чему треба водити рачуна да би се остварила ефикаснија претрага;  

- при реализацији ове теме инсистирати на могућностима злоупотребе Интернета а поготово на безбедности корисника, поузданости информација и спречавању 

злоупотребе деце;  

- при претраживању Интернета ученике усмерити ка тражењу образовних веб сајтова и коришћењу система за електронско учење;  

- при обради електронског пословања демонстрирати различите врсте веб образаца који се користе за поручивање и плаћање робе путем Интернета, поручивање 

докумената...;  

- показати рад са текстом, рад са табелама и складиштење података у неком од сервиса "у облаку" (цлоуд цомпутинг), доступних путем веба;  

- преузимање садржаја са веба вежбати на примерима преузимања текста, слика, клипова и датотека;  

- при електронској комуникацији поштовати правила лепог понашања (netiquette);  

- при реализацији садржаја везаних за електронску пошту објаснити ученицима "пут"електронског писма;  

- доследно спроводити поштовање ауторских права и софтверских лиценци.  

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ФИЗИКА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Цвећар- вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/203, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ наставе физике јесте стицање елементарне функционалне писмености (природно-научне и техничке) и знања о основним физичким појавама, 

оспособљавање ученика за примену знања у струци и свакодневном животу, стицање радних навика, одговорности и способности за самосталан рад и за тимски 

рад, формирање основе за даље образовање. 

Задаци наставе физике су да ученици:  

- развијају природно-научну и техничку писменост;  

- стичу знања о основним физичким појавама значајним за струку и разумеју основне физичке законе;  

- развијају свест о значају експеримента у сазнавању, разумевању и проверавању физичких закона;  

- стекну способност за уочавање, формулисање, и решавање једноставнијих проблема;  

- развијају логичко и апстрактно мишљење и критички став у мишљењу;  

- схвате значај физике за технику и природне науке;  

- развијају способности и вештине за примену знања из физике у струци;  

- стичу знања о природним ресурсима, њиховој ограничености и одрживом коришћењу;  

- развијају правилан однос према заштити, обнови и унапређењу животне средине;  

- развијају радне навике, одговорност, систематичност, прецизност и позитиван став према учењу.  

Садржај 

I. Увод 

1. Физика - фундаментална природна наука. Физика и друге науке. Физичке величине. Мерење. Физички закони и принципи. (Р)  

II. Кинематика  

1. Референтни систем, релативност кретања. Путања и пут. Подела кретања према облику путање и брзини. (Р)  

2. Средња брзина. Тренутна брзина. Убрзање. (П)  

3. Равномерно и равномерно променљиво праволинијско кретање. (П)  

4. Кружно кретање. Центрипетално убрзање, период и фреквенција. (Р)  

Демонстрациони огледи:  

- Равномерно и равномерно убрзано кретање (помоћу колица, тегова и хронометра; помоћу цеви са ваздушним мехуром).  

- Средња брзина, тренутна брзина и убрзање (помоћу дигиталног хронометра са сензорима положаја).  
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- Кружно кретање (центрифугална машина).  

III. Сила. Гравитационо поље  

1. Основне динамичке величине: маса, сила, импулс. (П)  

2. Узајамно деловање тела - сила. Силе у механици (сила теже, еластична сила, силе трења). (П)  

3. Њутнови закони механике (Закон инерције, Закон акције и реакције и Основни закон динамике - II Њутнов закон). Општи облик II Њутновог закона. (П)  

4. Основи статике. Облици и услови равнотеже. (Р)  

5. Њутнов закон гравитације. (Р)  

6. Појам гравитационог поља. Сила теже и тежина тела. Бестежинско стање. (Р)  

Демонстрациони огледи:  

- II Њутнов закон (помоћу колица за различите силе и масе тегова).  

- III Њутнов закон (колица повезана опругом или динамометром).  

- Равнотежа полуге. Просте машине.  

- Тежина тела (тело окачено о динамометар).  

- Слободан пад (металне плочице и папира исте површине).  

- Бестежинско стање.  

IV. Енергија  

1. Рад силе. Снага. (П)  

2. Кинетичка енергија. Потенцијална енергија. Закон одржања енергије. Примери. (П).  

3. Закон одржања импулса. (Р)  

Демонстрациони огледи:  

- Закон одржања импулса (помоћу колица са опругом, кретање колица са епруветом).  

- Закон одржања енергије (Максвелов диск).  

V. Основи топлотне физике  

1. Унутрашња енергија. Промена унутрашње енергије. Количина топлоте. (Р)  

2. Први и Други принцип термодинамике. Топлотни мотори. Коефицијент корисног дејства. (Р)  

VI. Електрично и магнетно поље  

1. Електрично поље. Јачина електричног поља. (Р)  

2. Потенцијал и напон електричног поља. (Р)  

3. Ерстедов оглед. Магнетно поље проводника са струјом и сталног магнета. (Р)  

Магнетна индукција. (П)  

4. Деловање магнетног поља на проводник са струјом. Амперова сила. (Р) Узајамно деловање два паралелна струјна проводника. (О)  

Демонстрациони огледи:  

- Линије сила електричног поља.  

- Линије сила магнетног поља.  

- Ерстедов оглед.  

- Узајамно деловање паралелних струјних проводника.  

VII. Електромагнетна индукција  

1. Електромагнетна индукација. Фарадејев закон е.м. индукције. (Р)  

2. Самоиндукција. Узајамна индукција. (О)  
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Демонстрациони оглед:  

- Појава електромагнетне индукције и узајамне индукције.  

VIII. Механички и електромагнетни таласи  

1. Осцилације у механици. Пригушене и принудне осцилације. Резонанција. (Р)  

2. Настанак и врсте механичких таласа. Величине којима се описују таласи. (Р)  

3. Звук, инфразвук и ултразвук. (Р)  

4. Електромагнетни таласи. Спектар. Брзина светлости. (Р)  

Демонстрациони огледи:  

- Осциловање тега на еластичној опрузи и математичког клатна.  

- Пригушене осцилације.  

- Осциловање звучне виљушке.  

- Резонанција везаних клатана.  

IX. Структура атома и атомског језгра  

1. Радерфордов модел атома. Боров модел атома. (Р)  

2. Појам фотона и енергија фотона. (Р)  

3. Структура атомског језгра. Дефект масе. (Р)  

4. Радиоактивно зрачење. Заштита од зрачења. (Р)  

Начин остваривања програма 

Наставни програм физике у средњој школи надовезује се структурно и садржајно на наставни програм физике у основној школи.  

Ученици треба да науче основне појмове и законе физике на основу којих ће разумети појаве у природи и имати целовиту слику о значају и месту физике у 

образовању, у струци и животу уопште. Они треба да стекну основу за даље школовање, првенствено на природно-научним и техничким факултетима, али и на 

свим осталим на којима физика као фундаментална наука има примену у струци (медицина, стоматологија...)  

Треба имати у виду да су у програмима редефинисани циљеви и задаци како би програми били прилагођени савременим научним и технолошким захтевима, као 

и савременим методичким и дидактичким поступцима, а наставни процес у складу са принципима, циљевима и општим исходима образовања. Стога програм 

физике у свим подручјима рада и у свим разредима треба читати и тумачити имајући стално на уму циљ и задатке наставе физике и образовања у целини.  

При измени програма физике узете су у обзир примедбе и сугестије наставника физике у стручним школама, изречене на стручним скуповима и семинарима, у 

мери која омогућава коришћење постојећих уџбеника.  

Тежило се и смањењу укупне оптерећености ученика. Програм је растерећен тако што су изостављени сви садржаји који нису неопходни за постизање 

постављених циљева и задатака наставе физике, као и методским приступом програмским садржајима.  

Имајући у виду да нису сви ученици подједнако заинтересовани и обдарени за физику, обогаћени су демонстрациони огледи, како бисмо наставу физике учинили 

занимљивијом и очигледнијом.  

Иако ово упутство за реализацију програма физике садржи неке опште педагошко-дидактичке елементе за остваривање програма у средњој школи и принципе на 

којима се заснива реализација образовно-васпитног процеса, сматрамо да ће бити од користи свим наставницима физике, јер се при реализацији програма, може 

прилагодити различитим подручјима рада и образовним профилима.  

1. Избор програмских садржаја  

Одабрани су они садржаји које на одређеном нивоу могу да усвоје сви ученици средњих стручних школа. То су углавном садржаји из класичне физике, који 

представљају основ за изучавање стручних предмета, а у знатно мањој мери елементи савремене физике неопходни за разумевање неких научних открића и 

технологија који могу битно да утичу на живот људи. При томе је узето у обзир да класична физика проучава појаве које су доступне чулима па се лакше могу 
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разумети и прихватити, а имају и већу примену у свакодневној пракси и струци.  

2. Избор метода рада  

Програм даје могућност коришћења разних метода и облика рада (предавање наставника, разговор, огледи, практичан рад ученика, радионице, самосталан рад 

ученика или рад у групама...). Наставник сам треба да одабере најпогоднији приступ у обради сваке конкретне теме у складу са потребама и могућностима 

ученика, као и наставним средствима којима располаже.  

На садржајима програма може се у потпуности илустровати суштина методологије истраживачког приступа у физици и другим природним наукама: посматрање 

појаве, уочавање битних својстава система на којима се појава одвија, мерење у циљу проналажења међузависности одабраних величина, планирање нових 

експеримената ради прецизнијег утврђивања тражених односа, формулисање физичких закона. У неким случајевима методички је целисходно увођење 

дедуктивне методе у наставу (нпр. показати како из закона одржања следе неки мање општи физички закони и сл.).  

3. Демонстрациони огледи  

Демонстрациони огледи чине саставни део редовне наставе физике, али су све мање заступљени. Присутна је недовољна опремљеност школа наставним 

средствима, у некима није заступљена ни кабинетска настава, али има и оних у којима се наставна средства не користе.  

Последњих година било је много семинара и стручних скупова на којима су кроз различите радионице приказани једноставни а ефектни огледи. Да не помињемо 

фестивале науке.  

Увођење једноставних експеримената за демонстрирање физичких појава има за циљ "враћање" огледа у наставу физике, развијање радозналости и интереса за 

физику и истраживачки приступ природним наукама.  

Једноставне експерименте могу да изводе и сами ученици (самостално или по групама) на часу или да их осмисле, ураде, анализирају и обраде код куће, 

користећи многе предмете и материјале из свакодневног живота.  

Наравно, наставници који имају могућности треба да у настави користе и сложеније експерименте.  

У настави свакако треба користити и рачунаре (симулације експеримената и појава, лабораторијске вежбе и обрада резултата мерења, моделирање, самостални 

пројекти ученика у облику семинарских радова и сл.).  

Начин презентовања програма  

За све трогодишње, односно четворогодишње стручне школе у којима се физика изучава према минималном плану годину или две године, са два часа недељно, 

програм је исти, а за различита подручја рада и образовне профиле предвиђени су различити програми (пре свега у складу са годишњим бројем часова физике и 

захтевима струке). Садржаји су подељени на одређени број тематских целина. Свака од тематских целина садржи одређени број тема.  

Програмски садржаји доследно су приказани у форми која задовољава основне методске захтеве наставе физике:  

- Поступност (од простијег ка сложенијем) при упознавању нових појмова и формулисању закона.  

- Очигледност при излагању наставних садржаја (уз сваку тематску целину побројано је више демонстрационих огледа а треба користити и симулације).  

- Повезаност наставних садржаја (хоризонтална и вертикална).  

Програм предвиђа да се унутар сваке веће тематске целине, после поступног и аналитичног излагања појединачних наставних садржаја, кроз систематизацију и 

обнављање изложеног градива, изврши синтеза битних чињеница и закључака и да се кроз њихово обнављање омогући да их ученици у потпуности разумеју и 

трајно усвоје. Поред тога, сваку тематску целину требало би започети обнављањем одговарајућег дела градива из претходног разреда или из основне школе. Тиме 

се постиже и вертикално повезивање наставних садржаја. Веома је важно да се кроз рад води рачуна о овом захтеву Програма, јер се тиме наглашава чињеница да 

су у физици све области међусобно повезане и омогућује се да ученик сагледа физику као кохерентну научну дисциплину у којој се почетак проучавања нове 

појаве наслања на резултате проучавања неких претходних.  

Редослед проучавања појединих тема није потпуно обавезујући. Наставник може прерасподелити садржаје према својој процени.  

Нивои образовно-васпитног рада  

Овога пута у садржајима програма није дат оријентациони број часова предвиђених за обраду наставних тема, обнављање градива и лабораторијске вежбе. То би 

могао бити "увод" у наставни процес у коме ће наставник, на основу дефинисаних циљева и задатака предмета, исхода и стандарда знања, самостално планирати 
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број часова обраде, утврђивања... У овом "прелазном периоду", ипак ћемо дати табелу са оријентационим бројем часова, а у недостатку стандарда знања корисни 

ће бити нивои образовно-васпитних захтева, који дефинишу обим и дубину проучавања појединих елемената садржаја програма, а постојали су и до сада.  

Први ниво: обавештеност (О)  

Обавештеност као ниво образовно-васпитних захтева изискује да ученик може да се сети - репродукује оно што је учио: термине, специфичне чињенице, методе и 

поступке, опште појмове, принципе (законе) или теорије. Значи, од ученика се очекује да градиво које је учио само познаје: да може да га искаже, исприча, 

опише, наведе и сл., тј. да може да га репродукује у битно неизмењеном облику.  

Други ниво: разумевање (Р)  

Разумевање као ниво образовно-васпитних захтева изискује да ученик буде оспособљен да градиво које је учио реорганизује: да одређене чињенице, појмове и 

принципе (законе) објасни, анализира, доведе у нове везе, које нису биле непосредно дате у градиву.  

Разумевање као образовно-васпитни ниво укључује у себе и претходни ниво - обавештеност. Уколико се овде градиво интерпретира, онда се то чини не у форми у 

којој је било претходно дато, већ у реорганизованом, тј. у битно измењеном облику.  

Трећи ниво: примена (П)  

Примена као ниво образовно-васпитних захтева изискује да ученик буде оспособљен да одређене генерализације, принципе (законе), теорије или опште методе 

примењује у решавању проблема и задатака.  

Овде је реч о примени оног што се зна и разуме у решавању нових проблема (задатака), а не о његовом јединственом, репродуктивном коришћењу у појединим 

ситуацијама. Примена као највиши образовно-васпитни ниво укључује у себе оба претходна нивоа - обавештеност и разумевање.  

Основни облици наставе и методска упутства за њихово извођење  

Физику је нужно представити ученицима као живу, недовршену науку, која се непрекидно интензивно развија и мења, а не као скуп завршених података, 

непроменљивих закона, теорија и модела. Зато је нужно истаћи проблеме које физика решава у садашњем времену.  

Данас је физика експликативна, теоријска и фундаментална наука и њеним изучавањем, заједно са осталим природним наукама, стичу се основе научног погледа 

на свет. Идеја фундаменталности физике у природним наукама и њен значај за технику морају да доминирају у настави физике.  

Ширењу видика ученика допринеће објашњење појмова и категорија, као што су физичке величине, физички закони, однос експеримента и теорије, веза физике с 

осталим наукама, нарочито с примењеним наукама и техником. Значајно је указати на везу физике и филозофије. Потребно је навести и етичке проблеме који се 

јављају као последица развијања науке и технике.  

Овако формулисан концепт наставе физике захтева појачано експериментално заснивање наставног процеса (демонстрациони огледи и лабораторијске вежбе, 

односно практични рад ученика).  

Усвојени концепт наставе физике захтева стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада, применом савремених методичких и 

дидактичких поступака у наставном процесу (пројектна, проблемска, активна настава и кооперативно учење) циљеви и задаци образовања као и циљеви наставе 

физике буду у пуној мери реализовани.  

Стицање техничке културе кроз наставу физике састоји се у развијању вештина техничких примена знања, у решавању техничких задатака и у приказивању 

одређених примена физике у свакодневном животу.  

После изучавања одговарајућих тематских целина, нужно је указати на заштиту човекове средине, која је загађена и угрожена одређеним физичко-техничким 

процесима и променама.  

При обради физичких основа енергетике потребно је усмерити ученике на штедњу свих врста енергије, а посебно електричне енергије.  

Циљеви и задаци наставе физике остварују се кроз следеће основне облике рада са ученицима:  

1. излагање садржаја теме уз одговарајуће демонстрационе огледе;  

2. решавање квалитативних и квантитативних задатака;  

3. лабораторијске вежбе;  

4. коришћење и других начина рада који доприносе бољем разумевању садржај теме (домаћи задаци, семинарски радови, пројекти...);  
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5. систематско праћење рада сваког појединачног ученика.  

Веома је важно да наставник при извођењу прва три облика наставе наглашава њихову обједињеност. У противном, ученик ће стећи утисак да постоје три 

различите физике: једна се слуша на предавањима, друга се ради кроз рачунске задатке, а трећа се користи у лабораторији.  

Да би се циљеви и задаци наставе физике остварили у целини, неопходно је да ученици активно учествују у свим облицима наставног процеса. Имајући у виду да 

сваки од наведених облика наставе има своје специфичности у процесу остваривања, то су и методска упутства прилагођена овим специфичностима.  

Методска упутства за предавања  

Како су уз сваку тематску целину планирани демонстрациони огледи, ученици ће спонтано пратити ток посматране појаве, или непосредно учествовати у 

реализацији огледа, а на наставнику је да наведе ученика да својим речима, на основу сопственог расуђивања, опише појаву коју посматра или демонстрира. 

После тога наставник, користећи прецизни језик физике, дефинише нове појмове (величине) и речима формулише закон појаве. Када  се прође кроз све етапе у 

излагању садржаја теме (оглед, учеников опис појаве, дефинисање појмова и формулисање закона), прелази се на презентовање закона у математичкој форми. 

Оваквим начином излагања садржаја теме наставник помаже ученику да потпуније разуме физичке појаве, трајније запамти усвојено градиво и у други план 

потисне формализовање усвојеног знања.  

Када је могуће, треба користити проблемску наставу. Наставник поставља проблем ученицима и препушта да они самостално, у паровима или у тиму дођу до 

решења, по потреби усмерава ученике, подсећајући их питањима на нешто што су научили и сада треба да примене, упућује их на извођење експеримента који 

може довести до решења проблема и слично.  

На пример, на овај начин се може обрадити тема Класични закон слагања брзина: 

- наставник задаје ученицима проблем: Зашто капи кише остављају вертикалан мокри траг на стаклу аутобуса када он мирује, а коси траг када се аутобус 

креће? Од чега и како зависи нагиб косог трага? 

- наставник упућује ученике да потраже и препознају у уџбенику текст уз помоћ којег би могли да дођу до решења (то им неће бити посебно тешко будући да 

имају предзнање из основне школе о слагању брзина) и схвате закон слагања брзина у векторском облику;  

- наставник тражи да ученици закључе како се, на основу наученог закона, одређује релативна брзина; потом ученици треба да примене тај закон у конкретном 

проблему и објасне зашто је траг кос и како његов нагиб зависи од брзина капи и аутобуса у односу на земљу;  

- затим се проблем може ширити новим питањем: Како би се могла измерити (тј. проценити) брзина кишне капи у односу на земљу (ученици сами треба да 

предлажу начине мерења)...  

На овај начин се могу обрадити и теме које су основ за изучавање садржаја стручних предмета или решавање једноставних проблема из струке. Тада је неопходна 

тесна сарадња са колегама који предају сродне стручне предмете.  

Неке од тема у сваком разреду могу се обрадити самосталним радом ученика кроз радионице. Такав начин рада је ученицима најинтересантнији, више су 

мотивисани, па лакше усвајају знање. Уз то се развијају и њихово интересовање за физику и способност тимског рада и сарадње. Овакав приступ обради наставне 

теме захтева добру припрему наставника: одабрати тему, припремити одговарајућа наставна средства и опрему, поделити ученике у групе тако да сваки 

појединац у групи може дати одговарајући допринос, дати неопходна минимална упутства...  

На пример, за наставну тему Радиоактивни распад ученици се могу поделити у групе од којих би једна, уз помоћ уџбеника, обрадила појаву радиоактивног 

распада и закон распада, друга активност радиоактивног извора уз налажење података на интернету о неким радиоактивним изотопима, трећа би пронашла на 

интернету симулације распада и шему неког радиоактивног низа, четврта примену радиоактивних изотопа (помоћу интернета или литературе коју би им 

припремио наставник)...  

Слично бисмо имали за наставну тему Одбијање и преламање светлости. Једна група ученика би обрадила законе одбијања и преламања, друга тоталну 

рефлексију са примерима примене, трећа привидну дубину тела са примерима, четврта дугу, пета преламање кроз призму и примене (све групе, осим прве, у 

упутствима треба да добију формулу за закон преламања); у раду ученици могу да користе уџбеник, интернет, демонстрациони оглед...  

Неке теме могу да припреме и презентују сами ученици, појединачно или у паровима, у облику семинарских радова или неких мањих пројеката.  

Методска упутства за решавање задатака  
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Решавање задатака је важна метода за увежбавање примене знања. Њоме се постиже: конкретизација теоријских знања; обнављање, продубљивање и утврђивање 

знања; кориговање ученичких знања и умећа; развијање логичког мишљења; подстицање ученика на иницијативу; стицање самопоуздања и самосталности у 

раду...  

Оптимални ефекти решавања задатака у процесу учења физике остварују се добро осмишљеним комбиновањем квалитативних (задаци - питања), квантитативних 

(рачунских), графичких и експерименталних задатака.  

Вежбање решавања рачунских задатака је важна компонента учења физике. Како оно за ученике често представља вид учења са најсложенијим захтевима, 

наставник је обавезан да им да одговарајуће инструкције, напомене и савете у вези са решавањем задатака. Напомене треба да се односе на типове задатака у 

датој теми, најчешће грешке при решавању таквих задатака, алгоритам решавања датог типа задатака...  

Потребно је пажљиво одабрати задатке који, ако је могуће, имају непосредну везу са реалним ситуацијама у струци и свакодневном животу. Такође је важно да 

ученици правилно вреднују добијени резултат, као и његов правилан запис. Посебно треба обратити пажњу на поступност при избору задатака, од 

најједноставнијих ка онима који захтевају анализу и синтезу стечених знања.  

Методска упутства за извођење лабораторијских вежби  

Лабораторијске вежбе чине саставни део редовне наставе и организују се тако што се при изради вежби одељење дели на два дела а ученици вежбе раде у 

групама, 2-3 ученика.  

За сваку вежбу ученици унапред треба да добију одговарајућа упутства.  

Час експерименталних вежби састоји се из уводног дела, мерења и записивања резултата мерења и обраде добијених података.  

У уводном делу часа наставник проверава да ли су ученици спремни за вежбу, упознаје их са мерним инструментима и осталим деловима апаратуре за вежбу, 

указује на мере предострожности којих се морају придржавати ради сопствене сигурности, при руковању апаратима, електричним изворима, разним уређајима и 

сл.  

Док ученици врше мерења, наставник активно прати њихов рад, дискретно их надгледа и, кад затреба, објашњава и помаже.  

При обради резултата мерења ученици се придржавају правила за табеларни приказ података, цртање графика, израчунавање заокругљених вредности и грешака 

мерења (са тим правилима наставник треба да их упозна унапред или да их да уз писана упутства за вежбе).  

Методска упутства за друге облике рада  

Један од облика рада са ученицима су домаћи задаци који садрже квалитативне и квантитативне задатке, понекад и експерименталне. Такви домаћи задаци односе 

се на градиво које је обрађено непосредно на часу и на повезивање овог градива са претходним.  

За домаћи задатак могу се давати и семинарски радови и мањи пројекти, које би ученици радили индивидуално или у групама.  

Наставник је обавезан да прегледа домаће задатке и саопшти ученицима евентуалне грешке како би они имали информацију о успешности свог рада.  

Праћење рада ученика  

Наставник је дужан да континуирано прати рад сваког ученика кроз непрекидну контролу његових усвојених знања, стечених на основу свих облика наставе: 

демонстрационих огледа, предавања, решавања квантитативних и квалитативних задатака, лабораторијских вежби, семинарских радова и пројеката...  

У сваком разреду треба континуирано проверавати и оцењивати знање ученика помоћу усменог испитивања, кратких (15-минутних) писмених провера, тестова 

на крају већих целина (рецимо, по једном у сваком класификационом периоду), контролних рачунских вежби (по једном у полугодишту), провером 

експерименталних вештина.  

На почетку рада са ученицима, у сваком разреду, посебно ако је одељење променило структуру или је наставник преузео ново одељење, било би пожељно 

спровести дијагностички тест. Такав тест говори наставнику са каквим предзнањем и којим потенцијалима ученици улазе у нову школску годину. Такође, 

предлажемо тестове систематизације градива на крају сваког полугодишта или на крају школске године. Припрема за овај тест, као и сам тест, требало би да 

осигурају трајно усвајање најосновнијих и најважнијих знања из претходно обрађених области.  

Додатна и допунска настава  

Додатни рад намењен је даровитим ученицима и треба да задовољи њихова интересовања за физику. Организује се са једним часом недељно. У оквиру ове 
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наставе могу се продубљивати и проширивати садржаји из редовне наставе, радити нови садржаји, тежи задаци, сложенији експерименти од оних у редовној 

настави... Ученици се слободно опредељују при избору садржаја програма. Зато је нужно сачинити индивидуалне програме рада са ученицима на основу њихових 

претходних знања, интересовања и способности. Корисно је да наставник позове истакнуте стручњаке да у оквиру додатне наставе одрже популарна предавања 

као и да омогући ученицима посете институтима.  

Допунска настава се такође организује са по једним часом недељно. Њу похађају ученици који у редовној настави нису били успешни. Циљ допунске наставе је 

да ученик, уз додатну помоћ наставника, стекне минимум основних знања из садржаја које предвиђа програм физике у средњим школама.  

Слободне активности ученика, који су посебно заинтересовани за физику, могу се организовати кроз разне секције младих физичара.  

ПРИЛОГ: Оријентациони број часова по темама и број часова предвиђених за израду лабораторијских вежби.  

Редни број теме  Наслов теме  Број часова  

1  Увод  3  

2  Кинематика  9  

3  Сила и гравитационо поље  15  

   Енергија  5  

5  Основи топлотне физике  6  

6  Електрично и магнетно поље  9  

7  Електромагнетна индукција  5  

8  Механички и електромагнетни таласи  12  

9  Структура атома и атомског језгра  10  

Укупно     74  
 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ХЕМИЈА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Цвећар  - вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/203, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ наставе хемије је развој практичне и функционалне хемијске писмености као оспособљавање за примену хемијских знања у свакодневном животу и у 

струци, оспособљавање за решавање проблема у новим и непознатим ситуацијама, развој општих когнитивних и комуникацијских способности и развијање 

одговорног односа према себи, другима и животној средини. 

Задаци наставе хемије су да ученици: 

- развију хемијску писменост и способност комуникација у хемији до нивоа практичне и функционалне писмености;  

- развију функционални систем хемијског знања као подршке за изучавање стручних предмета;  

- разумеју однос између структуре супстанци, њихових својстава као и могућности њихове примене, посебно у области струке;  

- оспособе се за претраживање хемијских информација применом савремених информационих технологија;  

- разумеју основе научног метода у хемији;  

- разумеју основне хемијске концепте;  

- разумеју значај хемије и хемијске производње за савремено друштво и одрживи развој;  

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

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

- буду оспособљени за заштиту од потенцијалних ризика у хемији и науче да адекватно реагују при хемијским незгодама у свакодневном животу;  

- развију осетљивост за проблеме и способност решавања проблема;  

- развију одговорност, систематичност, прецизност у раду и позитиван став према учењу;  

- развију свест о сопственом знању и потреби за перманентним хемијским образовањем;  

- унапреде сарадњу и тимски рад.  

Садржај 

ОСНОВНИ ХЕМИЈСКИ ПОЈМОВИ  

Врсте супстанци. Грађа атома, атомски и масени број. Хемијски симболи и формуле. Релативна атомска и релативна молекулска маса. Хемијске везе (јонска и 

ковалентна).  

Демонстрациони огледи 

- састављање модела молекула.  

ДИСПЕРЗНИ СИСТЕМИ  
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Растворљивост. Масени процентни садржај раствора и количинска концентрација раствора.  

Демонстрациони огледи  

- припремање раствора одређеног масеног процентног садржаја и количинске концентрације.  

ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ  

Хемијске реакције (аспекти хемијских реакција: топлотни ефекти и брзина реакције). Хемијске једначине. Основни типови хемијских реакција: анализа и синтеза. 

Повратне хемијске реакције. Раствори електролита: киселина, база и соли. пХ вредност.  

Демонстрациони огледи  

- кретање честица као услов за хемијску реакцију: реакција између гасовитог амонијака и гасовитог хлороводоника;  

ХЕМИЈА ЕЛЕМЕНАТА И ЈЕДИЊЕЊА  

Стабилност атома племенитих гасова. Примена племенитих гасова.  

Упоредни преглед и општа својства елемената 17. 16. 15. 14. 13. и 12. групе Периодног система елемената.  

Упоредни преглед и општа својства елемената 1. и 2. групе Периодног система елемената.  

Опште карактеристике прелазних метала и њихова примена у струци.  

Својства атома угљеника. Класификација органских једињења. Општа својства органских једињења. Основни типови реакција органских једињења.  

Општа својства основних биолошки важних једињења (аминокиселина, протеина, угљених хидрата, триацилглицерола, витамина) од значаја за струку.  

Демонстрациони огледи  

- реакција магнезијума и алуминијума са сирћетном киселином;  

- дејство сирћетне киселине на предмете од бакра;  

- припремање пенушавих освежавајућих пића;  

- електролиза цинк-јодида и доказивање скроба раствором јода;  

- растварање скроба у топлој и хладној води;  

- згрушавање протеина лимунском киселином.  

ХЕМИЈСКИ АСПЕКТИ ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

Загађивање атмосфере, воде и тла. Извори загађивања. Пречишћавање. Заштита и одлагање секундарних сировина.  

Начин остваривања програма 

Током реализације наставног програма хемије неопходно је имати у виду високи дидактички потенцијал хемије као наставног предмета и когнитивне узрасне 

карактеристике ученика, те сходно томе активности ученика и наставника у наставном процесу ускладити са дефинисаним циљевима и задацима наставе. 

Посебну пажњу треба обратити на коришћење интерактивних метода наставе и учења због њихове високе образовне и мотивационе вредности у свим сегментима 

наставе.  

Садржаји програма хемије су организовани тако да се у првом разреду изучавају садржаји опште, неорганске и органске хемије. Хемија као наставни предмет има 

висок дидактички потенцијал јер:  

- омогућава и олакшава ученицима прелазак са конкретног на апстрактно мишљење;  

- присутност хемије у готово свим сегментима активности савременог човека чини хемијска знања актуелним и неопходним за сваког појединца;  

- динамика развоја хемије, као и корисност и ризици за друштвене заједнице и одрживи развој друштва које она носи, додатно мотивишу ученике за изучавање 

хемије.  

Динамика савременог развоја хемијских научних дисциплина резултује огромним повећањем корпуса хемијских знања. Ученици, као основне идеје хемије, треба 

да разумеју да су својства супстанци и могућности њихове примене непосредно условљене њиховом хемијском структуром. За разумевање ових идеја и 

концепата у настави хемије је потребно синхронизовано представљање хемијских знања на макро, микро и симболичком нивоу репрезентације. Когнитивне 
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карактеристике ученика омогућавају већу заступљеност микроскопског и симболичког нивоа репрезентације, као и интеграцију и симултану примену сва три 

нивоа. Међутим, у настави хемије увек треба поћи од тога да је хемијски експеримент, као примарни извор знања и као основни метод сазнавања у хемији, 

кључни механизам за корелацију међу свим нивоима репрезентације знања. При томе посебну пажњу треба посветити прецизности примене хемијског језика (на 

пример, изводи се хемијска реакција, а пише се хемијска једначина). Симултана примена различитих нивоа репрезентације знања у хемији може да изазове 

когнитивно преоптерећење услед дељења пажње. У таквим случајевима треба сегментисати садржаје (делити их у мање целине).  

У почетним разредима, посебно код изучавања високоапстрактних појмова (структура супстанци, ток хемијске реакције, хемијска кинетика, термохемија) 

пожељно је према потреби користити и инструкције примерене конкретно операционој фази мишљења уз већи удео макроскопског нивоа представљања знања. 

Основне хемијске концепте (корпускуларни концепт, концепт одржања материје, концепт равнотеже) треба засновати на брижљиво одабраним садржајима са 

високом информативном вредношћу за ученике, при чему наставне ситуације треба дизајнирати тако да мотивишу ученике за њихово изучавање, везујући их за 

ситуације из свакодневног живота. У оквиру овог програма ученици треба да развију практичну и функционалну хемијску писменост, односно да достигну ниво 

хемијске писмености који је потребан да особа у савременим условима нормално функционише у погледу познавања хране и исхране, здравља и услова 

становања у свакодневном животу. У складу са потребама струке треба обрађивати садржаје о супстанцама које су у саставу материјала актуелних за струку.  

Настава хемије треба да омогући ученицима и стицање неопходних техничко-технолошких знања, највише у домену производње супстанци које се користе у 

свакодневном животу и материјала актуелних за струку. С обзиром да ученици средњошколског узраста разумеју узрочно-последичне везе у изучавању оваквих 

садржаја, треба инсистирати на корисности и ризицима од хемијске производње као и употребе одређених супстанци. При томе посебно треба истицати убрзани 

техничко-технолошки развој и неопходност перманентног образовања у овој области. Садржаје о хемијским аспектима заштите животне средине радити у 

корелацији са других наставним предметима, пре свега биологијом.  

Редослед наставних тема је обавезујући, а предлаже се следећи број часова, потребних за њихову реализацију, као оријентациони: Основни хемијски појмови (6); 

Дисперзни системи (4), хемијске реакције (9), Хемија елемената и једињења (47); Хемијски аспекти загађивања животне средине (4).  

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: БОТАНИКА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Цвећар - вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

35    

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о наставном плану и програму образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подрује рада пољорпивреда, производња 

и прерада хране  ("Службени гласник СРС - Просветни гласник", број 1/93, 1/94, 2/2001,5/2002, 10/2006, 5/2011-др.правилници, 6/2012-др.правилници, 5/2013, 

11/2013, 14/2013 и 9/2018-др.правилници).  

Циљ предмета ботанике је да ученици стекну основна знања из ове научне дисциплине, оспособе се за њихову примену и да им стечена знања буду основа за 

даље образовање.  

Задаци наставе су: 

- упознавање ученика са морфологијом, анатомијом и физиологијом биљака, 

- упознавање ученика са систематиком виших биљака. 

Садржај 

МОРФОЛОГИЈА БИЉАКА (13) 

Вегетативни органи: КОРЕН (облик, грађа и врста). 

Вегетативни органи: ИЗДАНАК (надземни и подземни изданак, улога). 

Вегетативни орган: ЛИСТ (облик, грађа и врста). 

Репродуктивни органи: ЦВЕТ (грађа и врсте цвета). 

Репродуктивни органи: ЦВАСТИ и опрашивање. 

Репродуктивни органи: ПЛОД (формирање плода - оплођивање и подела). 

Репродуктивни органи: СЕМЕ (грађа и клијање семена). 

АНАТОМИЈА БИЉАКА (5) 

Биљна ћелија. 

Биљна ткива: Творно и покровно (кожно) ткиво. 

Биљна ткива: Механичко и апсорпционо ткиво. 

Биљна ткива: Ткиво за провођење и асимилацију. 

Биљна ткива: Ткиво за секрецију и проветравање. 

ФИЗИОЛОГИЈА БИЉАКА (5) 

Дисање биљака. 

Фотосинтеза (светла и тамна фаза), дисимилација и транспирација. 

Раст биљака, биљни хормони. 

Покрети код биљака. 
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СИСТЕМАТИКА ВИШИХ БИЉАКА - CORMOPHYTA (12) 

Основне систематске јединице 

Раздео: Голосеменице (Gymnospermae), са класом Coniferopsida редовима: Coniferales и Taxales са представницима. 

Раздео: Скривеносеменице ( Angiospermae), са класом Dicotyledonae. 

Редовима: Panaverales, Fagales, Caryophyllales, Cuerbimales, Salicales са представницима. 

Раздео: Скривеносеменица (Angiospermae), са класом Dicotyledonae. 

Редовима: Rosales, Fabales, Serophylariales и Lamiales са представницима. 

Раздео: Скривеносеменица ( Angiospermae), класа Monocotyledonae са редовима: Lilales, Poales, Iridales са представницима. 

Начин остваривања програма 

Образовно-васпитни циљ и задатак у ботаници треба спровести на такав начин да се код ученика развије способност перцепције (опажања), способност 

формирања основних појмова из ботанике, развија логичко мишљење и закључивање, стиче одређена вештина и материјалистички поглед на свет. 

Приликом обраде новог или понављања реализованог наставног градива, неопходно је применити принцип очигледности. Принцип очигледности остварити кроз 

слике-паное, моделе, слајдове, микро-препарата пресека биљних органа и друга наставна средства. 

Током реализације наставног програма ћелију треба приказати као основну структурну и функционалну јединицу свих биљних организама.  

Биљна ткива истаћи као скупове ћелија сличне грађе а исте функције, биљне органе као скупове ткива исте или различите грађе али исте функције. Ученицима 

треба указати на поделу биљних органа према грађи и функцији тј. на вегетативне и репродуктивне органе. 

Ученицима у оквиру физиологије биљака треба истаћи да се у биљним органима дешавају физиолошки процеси као и другим живим бићима.  

На пример, промет воде кроз биљку одвија се под утицајем физичке законитости осмозе и дифузије, два важна процеса као што су транспирација и гутација 

дешавају се под утицајем фактора спољашње средине, температуре, влажности итд.  

Указати ученицима на значај фотосинтезе као физиолошког процеса који је својствен зеленим биљкама, односно указати на типове исхране и облике синтезе 

органске материје у биљном свету тј. фотосинтези и хемосинтези.  

Објаснити друге биохемијске процесе у биљкама као што су дисање, ферментација и др. 

Размножавање је основна карактеристика живих бића, самим тим и биљака. Размножавање омогућава стално одржавање живота и континуитет врсте и након 

индивидуалне смрти организама. Ради тога ученицима треба скренути пажњу на процес гаметогемезе код биљака и оплођење. Ово треба објаснити на примеру 

скривеносеменица. Неизоставно поменути и вегетативне облике размножавања код биљака и вештачко оплођење. 

У вези са размножавањем је и развиће биљака и у том погледу треба истаћи фотопериодизам у процесу преласка из вегетативне фазе развића у продуктивну фазу. 

Као једна од особености биљака је и покрет биљака - тропизми и настије. Потребно је истаћи разлику између ова два вида покрета код биљака и узрока који 

доводе до њих. 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Б. Изборни предмет: ЦВЕЋАР-ВРТЛАР (Први разред) 

Наставни предмет: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Цвећар- вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ предмета је да се кроз стицање знања, овладавање вештинама, формирање ставова и система вредности допринесе оспособљавању ученика за компетентан, 

одговоран и ангажован живот у хуманом и демократски уређеном друштву утемељеном на основним људским вредностима, поштовању људских и грађанских 

права, у коме се уважава различитост, остварује солидарност и брига за друге. 

Задаци наставе грађанског васпитања су да ученици: 

- стекну знања о функционисању демократски уређеног друштва, улози грађанина, документима и институцијама које доприносе владавини права;  

- усвоје вредности на којима се заснивају људска права и демократско друштво;  

- развију спремност да делују у духу поштовања демократских вредности;  

- јачају осећање самопоштовања, личног и групног идентитета;  

- разумеју сложеност живота у мултикултуралној заједници и потребу узајамног уважавања и поштовања различитости;  

- јачају осетљивост на појаве нетолеранције, дискриминације, стереотипа и предрасуда;  

- разумеју значај сарадње и заједништва за добробит појединца и друштва, и овладају вештинама рада у групи и групног одлучивања;  

- узму учешће у животу заједнице, покрећу акције и преузимају одговорност за личне одлуке;  

- овладају вештинама успешне комуникације и примењују их у свакодневном животу;  

- разумеју природу и узроке сукоба, упознају технике конструктивног решавања сукоба и примењују их у свакодневном животу;  

- унапреде способности за прикупљање, анализу, организацију, критичку процену, примену и преношење информација из различитих извора релевантних за 

живот у демократском друштву;  

- унапреде способност исказивања сопственог става уз коришћење аргумената;  

- унапреде способности планирања личног и професионалног развоја 

Садржај 

Увод: Међусобно упознавање, упознавање ученика са програмом и начином рада.  

1. Ја, ми и други  

Ова тематска целина обухвата питања ставова које имамо према себи другим људима и групама, личног и групних идентитета, развијања самопоштовања и 

разумевања и уважавања других.  
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- Лични идентитет. Израђујући "лични грб" и међусобним поређењем, ученици јачају самопоштовање, боље се упознају и и подстичу да препознају и цене своје 

позитивне особине.  

- Откривање и уважавање разлика. Кроз активности поређења по различитим критеријума ученицима се омогућава да упознају себе и друге, открију и 

прихвате постојеће сличности и разлике, као и да сагледају сложеност и међусобна преклапања властитих групних идентитета.  

- Групна припадност. Кроз израду и поређење "породичних стабала" или породичних албума и дискусију о различитим групама/удружењима којима ученици 

припадају ученици се уводе у проблематику личног и групног идентитета и њихових међусобних односа.  

- Стереотипи и предрасуде. На основу описа властите и туђе групе откривају се и анализирају тенденције упрошћеног опажања и фаворизовања властите групе, 

као и неоправданог негативног опажања туђих група.  

- Толеранција и дискриминација. Помоћу игре улога демонстрира се да су предрасуде и стереотипи које имамо према појединим групама људи један од узрока 

дискриминаторског понашања и да толеранција није увек позитивна.  

Задаци за вежбање: Ученици налазе примере стереотипа, предрасуда и дискриминаторског понашања у школи, уџбеничкој и другој литератури, штампи, на ТВ и 

радију и приказују их на часу.  

2. Комуникација у групи  

Ова тематска целина бави се начинима изражавања и саопштавања мишљења и комуникацијом са другима: посебно поступцима и вештинама ненасилне 

комуникације.  

- Самопоуздано реаговање. Ученицима се предочава важност заступања властитих потреба и права на јасан и неагресиван начин. У малим групама ученици 

испробавају овакав самопоуздан начин реаговања у неколико свакодневних ситуација.  

- Гласине. Кроз задатак серијске репродукције, где се једна информација ланчано преноси од једног до другог ученика, демонстрирају се начини искривљавања 

порука, тј. шумови у комуникацији и указује на важност добре комуникације за међусобно разумевање.  

- Неслушање. Радећи у паровима ученици пролазе кроз искуство лоше комуникације изазване неслушањем, сагледавају разлоге који могу стајати у основи 

неслушања, а затим говоре о примерима доброг и лошег споразумевања из властитог искуства.  

- Активно слушање. Ученици се упознају са различитим техникама активног слушања као начинима на који се може побољшати узајамна комуникација и те 

технике испробавају у краћим симулацијама.  

- Неоптужујуће поруке. Ученицима се демонстрирају ефекти оптужујућих и неоптужујућих порука и важност заступања властитих потреба и права на јасан и 

неагресиван начин а затим се модел неоптужујућих порука увежбава кроз примену на ситуације из властитог живота.  

- Изражавање мишљења. Настављајући започет дијалог супротстављених мишљења на примерима ситуација из породичног и школског живота, ученици стичу 

знања о праву на слободно изражавање мишљења и вежбају да своје мишљење образложе.  

- Вођење дебате и дијалога. Пошто се контрастирају карактеристике дијалога и дебате као различитих комуникацијских образаца, ученици се упознају са 

уобичајеном процедуром припремања за дебату и изводе дебату на неку тему везану за комуникацију у њиховом искуству.  

3. Односи у групи/заједници  

Ова тематска целина бави се проблематиком два основна типа односа у људским групама и заједницама: сарадњом и сукобима, односно развијањем способности, 

вештина и изграђивањем сазнања и ставова који воде остваривању солидарности, заједништва, разумевања, сарадње и мира међу појединцима, групама и 

заједницама људи, са једне стране и смањењу насиља, избегавању и ненасилном решавању сукоба и неспоразума међу људима, са друге стране.  

Сарадња и заједништво  

- Сарадња. На примерима групног цртања и анализе оног што воле да раде, ученици увиђају личне и друштвене разлоге за сарадњу и заједништво и разматрају 

претпоставке за остваривање сарадње.  

- Групни рад. На задатим примерима и на основу искуства у раду на претходним часовима, ученици се упознају са одликама тимског рада и анализирају улоге 

које су имали у групном раду.  

- Групно одлучивање. Ученици се упознају са различитим начинима доношења одлука у групи и анализирају њихове предности и недостатке  
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- Учешће младих: "Лествица партиципације". Ученици се упознају са различитим могућим степенима учешћа деце у акцијама или активностима (од "квази 

учешћа" до дечјег самосталног избора и извођења акција), анализирају факторе од којих зависи могући степен активне партиципације и значај који она има за 

развој личности и остваривање права.  

- Радити заједно. На примеру симулације једне школске ситуације ученици се вежбају у сарадничком понашању, толеранцији и преузимању одговорности.  

Решавање сукоба  

- Динамика и исходи сукоба. Вежба у којој ученици пролазе кроз искуство конфликта треба да послужи као подлога за разговор о улози претпоставки и 

очекивању у ситуацији сукоба, динамици конфликта и његовим могућим исходима.  

- Стилови поступања у конфликтима I  II. Пошто добију краћи опис узрасно прилагођене ситуације конфликта, ученици у малим групама разматрају могуће 

поступке страна у конфликту и дискутују од чега зависи како ће се поступати у конфликту.  

- Сагледавање проблема из различитих углова. Ученицима се предочавају примери различитих конфликтних ситуација, а њихов задатак је да кроз заузимање 

позиције сваке од страна у конфликту и замишљање њихових потреба сагледају како изгледа конфликт посматран из различитих перспектива.  

- Налажење решења. Анализирајући конфликте предочене у причама ученици се вежбају у налажењу интегративних решења, у којима нема победника и 

поражених већ све стране у конфликту успевају да задовоље своје потребе.  

- Постизање договора. Кроз симулацију конфликта између две групе од ученика се тражи да путем преговарања постигну договор користећи претходно стечена 

знања и вештине.  

- Извини. Кроз читање прича и играње улога ученици се уче да се пружањем и прихватањем извињења може избећи да неспоразуми прерасту у сукобе.  

- Посредовање. Ученици се упознају са основним идејама, сврхом и поступком посредовања у сукобима и неспоразумима и испробавају стечена знања у једној 

ситуацији симулиране свађе међу друговим.  

Насиље и мир:  

- Насиље у нашој околини. Кроз разговор и анализу и разврставање прикупљених примера (из штампе, ТВ емисија, филмова) ученици уочавају различите врсте 

насиља (како оне видљиве тако и прикривене), стичу свест да насиље постоји у свим сферама друштва и да у свести већине постоје стереотипи о томе ко су 

насилници.  

- Вршњачко насиље I  II. Кроз анализу различитих ситуација ученици развијају осетљивост за препознавање насиља међу вршњацима, осећање личне 

одговорности и спремност на пружање помоћи жртви насиља..  

- Насиље у школи. Кроз анализу типичних случајева из свакодневног живота у школи (вербална агресија ученика, омаловажавање ученика...) ученици се доводе 

до сазнања да они могу да буду: и жртве насиља и насилници али и борци против насиља у школи.  

- Постизање мира I  II. На основу анализе мишљења научника о насиљу и људској природи ("Севиљска изјава"), мисли о миру мислилаца из различитих култура 

и приказе ликова неких од досадашњих добитника Нобелове награде за мир, ученици продубљују своје разумевање мира и претпоставки за очување и постизање 

мира.  

Завршни час: Шта носим са собом. Разговор о искуствима и евалуација наставе целог предмета: ученици сами процењују која до сада стечена знања и вештине 

сматрају корисним и употребљивим ван учионице.  

Начин остваривања програма 

Програм грађанског васпитања је тако конципиран да су његов циљ и задаци широко постављени у сфери когнитивног (знање, разумевање, опште когнитивне 

вештине и способности), психо-социјалног (ставови, вредности, социјалне вештине и способности) и конативног (активно и одговорно делање) развоја ученика. 

То је могуће остварити ако се садржај програма третира на интегрисан начин, сталним међусобним повезивањем, умрежавањем појмова и појава. Формирање 

ставова и вредности, као и овладавање вештинама, захтева дужи временски период, више прилика за активности ученика које воде разумевању сложених 

феномена и практиковању наученог, а резултат је кумулативног дејства свих активности које се дешавају на часовима грађанског васпитања.  

Уз садржај програма није наведен препоручени број часова по темама и наставници имају слободу у планирању којим редоследом ће поједине садржаје 
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обрађивати, на који начин ће то радити, којом динамиком, али увек настојећи да их међусобно повезују и да то води ка остварењу дефинисаних задатака 

предмета.  

Оствареност задатака у великој мери зависи од начина на који се садржај обрађује и зато је важно посветити пажњу одабиру одговарајућих метода и техника рада 

са ученицима. Дискусије, дебате, пројекти, есеји, реаговање на одређене теме, радионице, демонстрације, симулације, играње улога, вртлог идеја, припрема 

речника, анализа медијских информација, истраживање и анализа добијених резултата, студије случаја, промоције, организовање кампање, покретање акција су 

само неке од активности које су погодне у реализацији овог програма. При примени сложенијих активности (по организацији или трајању) постигнути резултати 

нису најважнији, односно прати се и вреднује како је текла организација, сарадња ученика, поштовање процедура, уочавање тешкоћа, идентификација могућих 

помагача, овладавање вештином представљања постигнутог, размена искуства између група и друго. На тај начин нема неуспешних и свака активност доприноси 

остварењу задатака.  

Посебну пажњу у предмету грађанско васпитање имају продукти ученичких активности који могу бити различите врсте као што су постери, аудио-визуелни 

записи, презентације, прикази резултата истраживања и друго. Они се могу користи при интеграцији или рекапитулацији пређених садржаја, процени 

напредовања ученика као и самопроцени наставника колико успешно ради. Продукти се могу користити и ван групе, на пример на изложби у холу школе, у 

школским новинама, сајту школе, у раду ученичког парламента, у локалној заједници или локалним медијима.  

Како реализација програма треба да се одвија у складу са принципима активне, проблемске и истраживачке наставе са сталним рефлексијама на одговарајуће 

појаве из друштвеног контекста прошлости и још више садашњости посебан захтев за наставнике представља потреба за припремом стално нових, актуелних 

материјала који најбоље одговарају садржају, циљевима и задацима предмета. Они се могу наћи у различитим изворима информација, с тим да треба оспособити 

и охрабривати ученике да и сами проналазе материјале који су погодни за обраду на часовима. Одговарајући филмови (изабрани делови) посебно су погодни за 

предмет грађанско васпитање јер подстицајно делују на ученике да искажу мисли, осећања и ставове. Интернет и различите социјалне мреже такође треба 

укључити у наставу грађанског васпитања јер су то облици комуникације који су блиски младима и на којима се могу препознати и анализирати многи проблеми 

живота у савременом свету.  

Због специфичног статуса предмета, односно могућности да га ученици нису континуирано похађали, или га уопште нису похађали у претходним разредима, за 

очекивати је да у свакој групи постоје ученици са различитим искуством у области грађанског васпитања. Уводни часови су прилика да се направи размена и 

сагледају знања, ставови, вредности и вештине које поседују ученици у вези са садржајем који ће бити обрађиван. То је полазна основа за планирање реализације 

наставе за сваку конкретну групу. Овај проблем не би требало третирати као препреку за реализацију програма јер наставници могу идентификовати ученике у 

групи који се издвајају својим компетенцијама, припремити за њих посебне захтеве као и укључити их у наставни процес на различите начине, а посебно кроз 

вршњачко подучавање.  

У реализацији овог програма наставници пружају информације, осмишљавају, организују и усмеравају ученичке активности, креирају атмосферу у којој се 

настава одвија, дају повратну информацију, процењују напредовање ученика и оцењују их. Наставници у свом раду могу користити постојеће приручнике 

грађанског васпитања за средње школе, друге приручнике релевантне за образовање за демократију и грађанско друштво као и специјализоване сајтове на којима 

се могу наћи одговарајући текстови, примери, идеје за активности.  

Активности на часу треба да се одвијају у атмосфери где доминира поверење, поштовање различитости, међусобно уважавање, конструктивна комуникација, 

демократске процедуре. Наставник је главни креатор климе на часу и треба да буде свестан да се и на тај начин доприноси остварењу циља предмета.  

За подстицање ученичких активности изузетно су важна питања која им се постављају. Она би требало да буду унапред припремљена, са свешћу шта се њима 

жели постићи у односу на задатке предмета, јасна, захтевна али не и сувише компликована, по тежини различита да би подстакла учешће већег броја ученика.  

Питања добијају пун смисао уколико су праћена одговарајућом повратном информацијом од стране наставника, као и других ученика. Повратна информација 

може бити и ново питање, парафразирање или похвала. Она доприноси остварењу многих задатака, подстицању самопоуздања, учешћа у раду групе и мотивације 

за предмет.  

Праћење напредовања ученика започиње иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази и у односу на шта ће се процењивати његов даљи ток 

напредовања. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са 
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Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању исхода предмета, као и напредак 

других ученика у групи уз одговарајућу аргументацију.  

Садржај грађанског васпитања је природно повезан са неким наставним предметима које ученици изучавају и добро је стално указивати на те везе и по потреби и 

могућностима организовати заједничке тематске часове.  

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ВЕРСКА НАСТАВА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Цвећар - вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

35    

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње школе ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 6/2003, 23/2004, 9/2005 и 11/2016) 

ЦИЉЕВИ верске наставе, као изборног предмета, у оквиру средњошколског образовања и васпитања јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство 

традиционалних цркава и верских заједница које живе и делају на нашем животном простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот 

и 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. Притом упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене, историјски дате цркве или верске заједнице треба да се 

остварује у отвореном и толерантном дијалогу, уз уважавање других религијских искустава и философских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних 

искустава и достигнућа човечанства. 

ЗАДАЦИ верске наставе су 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; 

- буди потреба и 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; 

- развија и негује 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 своје властите личности и ка 

остваривању сусрета са светом, са природом и, пре и после свега, са Богом; 

- изграђује способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског стваралаштва у науци и другим 

областима; 

- изграђује свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и 

природи. 

Православни катихизис (веронаука) 

ЦИЉ наставе православног катихизиса (веронауке) у средњем образовању и васпитању јесте да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући 

две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки (будући) живот (димензију идеалног). То значи да ученици систематски 

упознају православну веру у њеној доктинарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се излагање хришћанског виђења живота и 

постојања света обавља у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којима се настоји показати да хришћанско виђење 

(литургијско, као и подвижничко искуство Православне Цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и верско 

образовање. Све ово спроводи се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и на делатном плану, уз настојање да се доктринарне поставке 

спроведу у свим сегментима живота (однос са Богом, са светом, са другим људима и са собом). 
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ЗАДАЦИ у настави православног катихизиса (веронауке) су да код ученика: 

- развије отвореност и однос према Богу као Другој и другачијој Личности у односу на нас, као и отвореност и однос према другом човеку као икони Божјој, 

личности, такође, другачијој у односу на нас, те да се између ове две релације оствари узајамно зависна веза (свест о заједници); 

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

односу са природом која нас окружује и друго, као и за одговарање на питања у светлу православне хришћанске вере и искуства Цркве; 

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

областима стваралаштва (при чему се остварује комплементарност са другим наукама); 

- помогне у одговорном обликовању заједничког живота са другим, у изналажењу равнотеже између властите личности и заједнице, у остварењу сусрета са 

светом (са људима различитих култура, религија и погледа на свет, са друштвом, са природом) и са Богом; најзад, 

- изгради уверење да је свет и све што је у њему, створен за вечност, да су сви створени да буду причасници вечног живота, те да се из те перспективе код ученика 

развије способност разумевања, преиспитивања и вредновања сопственог односа према другом човеку као непоновљивом бићу и према творевини Божјој и 

изгради спремност на покајање. 

ЦИЉ наставе православног катихизиса (веронауке) у првом разреду средње школе јесте да се код ученика изгради свест о томе да је хришћанство Црква, тј. 

конкретна Литургијска заједница, као и да се скрене пажња ученицима на то да је појам личности кључни појам без кога се хришћанство не може разумети. Без 

правилног схватања појма личности, не може се појмити то да је хришћанска вера у Бога живот а, не академска доктрина, или пак идеологија. 

Садржај 

Увод 

- упознавање ученика и вероучитеља, упознавање са садржајима рада. 

Хришћанство је Црква 

- Хришћанство - Црква као Заједница (објашњење појма Црква). 

- Христос - Посредник између Бога и света (богочовечански Лик Христов у Библији и у вери Цркве). 

- Света Литургија - присутни Христос (објашњење природе Литургије и бића Цркве као литургијске заједнице). 

Појам о Богу 

- Вера и атеизам (објашњење појма вере и атеизма). 

О могућностима Богопознања 

- Проблем сазнања (основи гносеологије и знања као општење). 

- Познање Бога кроз Исуса Христа (објашњење појма богопознања као личног доживљаја Христа у Цркви, за разлику од "знања о Богу" . 

Богопознање кроз Литургијско-подвижничко искуство 

- Литургијско-подвижничко искуство вере (објашњење вере као искуства и односа, за разлику од вере као теоретског веровања). 

- Богољубље - човекољубље (објашњење љубави према Богу и према човеку као конкретног познања Бога и човека). 

- Лична заједница са Богом - основ вере у Бога (објашњење вере као плода међуличног сусрета и заједнице Бога и човека). 

- Вера - знање - живот (показати троједини карактер и антолошку саприродност вере, знања и живота). 

- Заједница са Богом - основ живота (објашњење аутентичног библијског и црквеног схватања тајне живота као слободног учешћа у животу). 

Хришћани верују у Бога који је света тројица: 

Отац, Син и Свети Дух 

- Бог као Биће заједнице (изношење библијских и других чињеница које нам говоре да се Бог открива као Света Тројица). 

- Бог као личност (упознавање ученика са суштином хришћанског учења о Богу). 

- Личност или индивидуа? (објашњење разлике у појмовима личност и индивидуа). 
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- Религија или Црква? (објашњење сличности и разлика између појма Црква и појма религија). 

Онтолошке последице вере у Бога као Свету Тројицу 

- Слобода у љубави (развијање појма слободе и љубави). 

- Истина као Личност (развијање појма истине као антолошке одреднице). 

- Црква - истински начин постојања света (истина о онтолошком јединству Цркве и света). 

Литургијско-подвижничко искуство као истинита вера људи у Бога и као живо присуство Божје у свету кроз Цркву 

- Црква - циљ света (објашњење есхатолошке визије света као Цркве која расте). 

- Подвиг - предуслов припадања Цркви (излагање основа евхаристијско-аскетског става према свету и животу). 

- Егоизам или љубав? (љубав као црквени начин постојања, егоизам као антицрквени). 

Разликовање теологије и икономије 

- Бог је независтан од света (онтолошко разликовање појмова Бога и света). 

- Свет - дело воље Божје (објашњење хришћанског појма о свету као твари - творевини). 

- Слобода Божја и слобода света (објашњење различитих квалитета слободе Божје и слободе света). 

- Бог је створио свет ни из чега са циљем да он постане учесник Божјег живота и да тако постане Царство Божје. 

- Истина света - Царство Божје (објашњење учења о есхатолошкој природи света). 

Света Литургија као икона, то јест појава будућег Царства Божјег 

- Икона и истина (објашњење есхатолошког смисла историје света и човечанства). 

Начин остваривања програма 

Катихизација (веронаука, изучавање истине вере) јесте литургијска делатност. То значи да је она заједничко дело катихете (вероучитеља) и његових ученика. 

Свака истина вере предаје се и преноси као реалност самога живота, као опис искуства, првенствено као реалност живота у Цркви и опис њеног искуства. Нема и 

не може бити апстрактних истина и аксиома. Катихеза ("веронаука") не постоји ради гомилања података и информација или у служби теоретског "знања о вери" 

него као мистагогија, увођење у праксу живота и отварање могућности да ученик и лично усвоји искуство Цркве кроз слободно учешће у њеном животу, 

првенствено у њеној Литургији. 

Наставни процес ће имати свој пуни смисао и успех заједничким учешћем катихете (вероучитеља) и његових ученика у Литургији и у свим облицима и изразима 

живота у Цркви. 

Катихета (вероучитељ) дужан је да помогне својим ученицима да превазилазе неповерење према другима и да се истовремено ослобађају претеране и нездраве 

заокупљености собом и својим стварним и привидним проблемима. Часови катихизиса (веронауке) биће, следствено, усмерени на изграђивање поверења, љубави 

и заједништва међу ученицима у одељењу и у школи, као и у односу према људима уопште. Развијање овакве животне оријентације код ученика биће праћено и 

неговањем осећања одговорности за животну средину и за природу као целину. 

Притом ученици треба да осете да остваривање јединства са другима нипошто не значи опасност по њих, понајмање пак значи укидање личне различитости и 

особености. Напротив: прихватајући једни друге и показујући узајамну љубав, млади - и сви људи - истовремено чувају, поштују и унапређују своју и туђу 

личност, односно личну самосвојност сваког појединца. 

У складу са оваквим циљем наставног процеса, при обради наставних јединица - заступљеној и овде, као и у основној школи, првенствено на динамичан начин и 

дијалошким методом - треба ставити нагласак више на доживљајно, а мање на сазнајно, више на формативно, а мање на информативно. Циљ ће бити постигнут 

ако ученик, уз несебичну и ненаметљиву помоћ свога катихете, открије и себе и друге као непоновљиву вредност, а свој животни програм дефинише као трајни 

подвиг прихватања и поштовање других, стицања поверења и љубави према њима. Притом би он спонтано препознао Цркву као простор остваривања личности и 

заједнице, а једног у Тројици Бога као извор и пуноћу тога датог и задатог животно-вредносног програма. 

Начин провере остварености исхода 
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В. Обавезни стручни предмети: ЦВЕЋАР-ВРТЛАР (Први разред) 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 

Наставни предмет: ЦВЕЋАРСТВО 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Цвећар -  вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

105    

Недељни фонд часова: 3    

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, 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011-др.правилници, 6/2012-др.правилници, 

5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018-др.правилници) 

Циљ предмета је да ученици стекну основна знања из ове дисциплине, да се оспособе за њихову примену и да им стечена знања буду основа за даље стручно 

образовање. 

Задаци  предмета су: 

- стицање основних знања о саставу земљишта, њиховим особинама, педогенетским процесима и плодности земљишта; 

- овладавање основним знањима неопходним за разумевање исхране биљака; 

- упознавање основних цветних врста које се гаје у нашим климатским условима и савлађивање важнијих фаза производње; 

- оспособљавање за израду аранжмана од резаног, сувог и саксијског цвећа за различите прилике. 

Садржај 

УВОД (1) 

Педологија и исхрана биља као природне и пољопривредне науке. Значај педологије и исхране биља у цвећарско-повртарској производњи. 

САСТАВ ЗЕМЉИШТА (9) 

Минералне материје земљишта - примарни минерали, секундарни минерали (постанак, састав, физичке особине, начин распадања, улога у земљишту). 

Органске материје земљишта - примарни минерали, секундарни минерали (постанак, састав, физичке особине, начин распадања, улога у земљишту). 

Механички састав земљишта - појам, особине фракција (камења, шљунка, песка, праха, колоида), класификација земљишта по механичком саставу. 

ОСОБИНЕ ЗЕМЉИШТА (7) 

Физичке особине земљишта - структура, порозност, водне, ваздушне и топлотне особине земљишта. 

Хемијске особине земљишта - апсорптивна способност, физичка адсорпција, физичко-хемијска адсорпција, физичко-хемијско и биолошко задржавање материја. 

Особине земљишног раствора - састав, концентрација, реакција. 
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ОБРАЗОВАЊЕ ЗЕМЉИШТА (3) 

Педогенетски услови образовања - геолошка стена (врсте, начин распадања, преношење продуката), клима, рељеф, човек. Општи педогенетски процеси - 

трансформација органских материја, распадање примарних и синтеза секундарних минерала, миграција, диференцирање профила, означавање хоризонта и 

потхоризонта. 

КЛАСИФИКАЦИЈА ЗЕМЉИШТА (6) 

Ред аутоморфних земљишта - класа: неразвијена земљишта (А) - Ц профила. Сироземи. 

Класа: А - Ц профила. Чернозем. Смоница. 

Класа: А - (Б) Ц профила. Гајњача. 

Ред хидроморфних земљишта - класа: А-Ц-Г профила ливадска и ритска црница. 

Ред халоморфних земљишта - солончек и солонец. 

САСТАВ БИЉНЕ СУПСТАНЦЕ (6) 

Елементарни састав - подела елемената по заступљености, подела по физиолошкој улози. 

Хемијски састав биљака. Вода - садржај, облици, улога. Минералне материје - елементи по физиолошком значају, најважније соли. 

Органске материје: угљени хидрати, беланчевине, аминокиселине, масти (подела, састав, биолошка улога). 

Ензими, витамини, фитохормони (физиолошки значај). 

ИСХРАНА БИЉАКА (10) 

Хетеротрофна исхрана - појам, грађа и хемијски састав семена. Услови клијања. Промене органских материја у семену. 

Аутотрофна исхрана - појам, услови образовања хлорофила. Чиниоци фотосинтезе: угљендиоксид, светлост, топлота, вода (механизам примања и кретања воде 

кроз биљку, транспирација) и минералне материје. 

Асимилација хранљивих елемената: азота, фосфора, калијума, калцијума, магнезијума, сумпора, гвожђа, микроелемената и корисних елемената. 

ЂУБРИВА И ЂУБРЕЊЕ (10) 

Органска ђубрива - појам, подела. Стајњак, компост, зеленишно ђубриво: појам, састав, промене у току лежања, промене у земљишту, ђубривно дејство. 

Бактеријална ђубрива. 

Минерална ђубрива - азотна: амонијум-нитрат, кан, уреја, (добијање, физичке и хемијске особине, промене у земљишту, употреба). Калијумова ђубрива - сирове 

калијумове соли, калијум-хлорид, калијум-сулфат (добијање, физичке и хемијске особине, промене у земљишту, употреба). 

Сложена ђубрива - појам, подела, састав, односи хранљивих елемената, промене у земљишту, употреба. Добре и лоше стране примене сложених јединачних 

ђубрива. Течна ђубрива. Утврђивање потреба за ђубрењем. Начини примене ђубрива. 

САДРЖАЈ И ЗАДАЦИ ЦВЕЋАРСТВА (3) 

Порекло цветних култура. Имена биљака. Однос култура према условима средине. 

ОБЈЕКТИ И ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДЊУ (15) 

Топле и хладне леје. Саставни делови топлих леја: трап, рам, прозор. Помоћни делови топлих леја и опрема за заливање, засењивање. Извори луцерије. Припрема 

и формирање топлих леја. Подела топлих леја. Леје на отвореним површинама и остале површине за њихову производњу. Пластеници, саставни делови, припрема 

и формирање. Климатски услови у пластенику без клијања. Подела пластеника. Стакленици, саставни делови, темељ, конструкција и грађа, механизми у 

стакленику: за заливање, за проветравање, сенчење, грејање. Остала опрема: парапети, полице, хол. Аутоматика у стакленику. Подела стакленика. 

КОНТЕЈНЕРИ ЗА ГАЈЕЊЕ ЦВЕТНИХ КУЛТУРА (2) 

Гајење са земљом. Гајење без земље у хидрокултури. 

УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ ЦВЕТНИХ ПРОИЗВОДА (2) 

Тржиште, клима, вода за заливање, земљиште, радна снага, опрема. 

ПРИПРЕМА И ОБРАДА ЗЕМЉИШТА И ЦВЕТНИХ ПРОИЗВОДА (2) 
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Припрема и обрада земљишта отвореног и затвореног простора. Физичке, хемијске и биолошке особине земљишта. 

ЗЕМЉИШНИ СУПСТРАТИ (6) 

Вртна земљишта: баштенска, топло лејска, стајњак, компост, листавке, чамовка, тресетно земљиште, бусењача, песак, перкит, стиропор, земљишна смеша. 

Универзалне фабричке смеше. 

РАЗМНОЖАВАЊЕ ЦВЕЋА (23) 

Генеративно размножавања: појам семена, делови семена, предности и негативности. Испитивање семена. Употребна вредност. Сетвена норма. Припрема семена 

за сетву. Место и начин сетве: сетва у сандучићима, леји, на отвореном простору (ручна и машинска сетва). Нега поника и расада, заливање и орошавање, 

засењивање, проветравање, пикирање, улончавање, прелончавање, расађивање, проређивање, плевљење, прихрањивање, заштита расада. 

Потребан алат и прибор за производњу расада: саксије, контејнери, хранљиве коцке. Вегетативно размножавања: појам и начин размножавања - предности и 

негативности. Начини вегетативног размножавања. Делење бокора, положеницима, калемљење - окулирање, подземним стаблима, резницама (врсте резница, 

услови за оживљавање), марготирање, меристемско размножавање, нега материјала. 

Начин остваривања програма 

У првом разреду овај предмет обухвата опште цвећарство и наставне теме из педологије и исхране биља. Садржаји ових тема надовезују се на програм хемије и 

ботанике, те се са њима морају ускладити. Посебно се мора истаћи да се рационалним коришћењем земљишта, уз правилно гајење и примену осталих 

агротехничких мера стварају повољни услови за производњу свих биљних култура уз повећан квалитет и квантитет приноса. 

У посебном поглављу се обрађују наставне јединице из цветног семенарства као значајног дела хортикултурне производње за наше поднебље, а неопходно 

запостављеног у производњи. 

За остваривање овог програма поред свестране припреме наставника, неопходна је стручна литература са фотографијама цветних култура и аранжмана, слајдови, 

свежи и хербаризовани примерци цветних врста. 

У току године треба организовати изложбе цвећа, у стакленицима и другим производним просторима, сајмовима, цвећарама, стручним институцијама и другим 

стручним школама и факултетима. 

Посебно наставник мора упућивати ученика на стручну литературу, како нашу тако и страну. 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ПРАКТИЧНА НАСТАВА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Цвећар - вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

  210 60 

Недељни фонд часова:   6  

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, 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011-др.правилници, 6/2012-др.правилници, 

5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018-др.правилници) 

Циљ наставе предмета практичне наставе је да ученици стекну знања и вештине у обављању практичних задатака примењујући стечена теоријска знања из 

осталих стручних предмета. 

Задаци наставе су: 

- стицање и усвајање стручних знања заснованих на савременим достигнућима савремене технике и технологије у цвећарској, расадничарској, повртарској 

производњи и производњи лековитог и зачинског биља; 

- упознавање са најосновнијим радовима у подизању и неговању зелених површина; 

- стицање знања и умења за руковање, рационално коришћење и одржавање средстава за рад која се користе у хортикултури. 

Садржај 

ВЕЖБЕ (70) 

ВЕЖБЕ ИЗ ПЕДОЛОГИЈЕ СА ИСХРАНОМ БИЉА (35) 

Упознавање и рад са техничком вагом, одржавање слободне, хигроскопне воде у биљкама, одржавање суве материје биљака, одржавање асимилацијске површине 

листа. Практично распознавање појединих минералних ђубрива и њихових физичких и хемијских особина, узимање узорака минералног ђубрива и детерминација 

узорака. Практично распознавање стајњака и одређивање разлика и особености појединих врста. Практично распознавање компоста. Одређивање механичког 

састава земљишта, одржавање структуре земљишта, одређивање CaCО3 и pH вредности земљишта. 

ВЕЖБЕ ИЗ ЦВЕЋАРСТВА (35) 

Гајење са земљом. Гајење без земље у хидрокултури. Израда земљишних супстрата. Испитивање квалитета семена (чистоћа, клијавост, енергија клијања, 

хектолитарска техника, апсолутна техника, здравствено стање семена). Израчунавање потребне количине семена за сетву. Пикирање, улончавање, прелончавање, 

расађивање. Вегетативно размножавање - дељење бокора, положницама, калемљење, подземним стаблом, положницама, резницама. 

ПРАКТИЧАН РАД (140) 

ПЕДОЛОГИЈА СА ИСХРАНОМ БИЉА 

Стајско ђубриво - планирање, неговање, услови, превоз, растурање, заоравање. Компост-припрема, неговање, коришћење, осока - прикупљање, конзервирање и 

коришћење. Минерална ђубрива - руковање, смештај, чување, мере заштите при раду, мешање минералних ђубрива, израчунавање количине минералних ђубрива 

за ђубрење и ђубрење минералним ђубривима. 

ЦВЕЋАРСТВО 

Заштита на раду и мере спровођења заштите на раду. Рад на формирању топлих, хладних леја, формирање пластеника и рад у пластеницима и стакленицима, 
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заснивање цвећарских површина, припрема и обрада земљишта отвореног и затвореног простора, припремање земљишних смеша за цвећарску производњу. 

Размножавање цвећа генеративним путем, прикупљање семена, припрема семена за сетву, сетва и радови у сејалишту, радови у пикиралишту. Размножавање 

цвећа вегетативним путем: дељење бокора, положеницама калемљењем, подземним стаблима, резницама, итд. 

НАСТАВА У БЛОКУ (60) 

Размножавање и нега цвећарских култура у топлим лејама, стакленицима, пластеницима, и на отвореним површинама. Прикупљање и чување семена. 

Начин остваривања програма 

Практична настава реализује се са групом ученика на образовно-васпитном објекту укључивања ученика у производни рад. 

Програм практичне наставе се утврђује годишњим и оперативним плановима наставног рада. Успешна реализација зависи од више фактора организованости, 

помоћу сарадника, теоретског знања ученика и његове заинтересованости. 

Пре почетка рада ученици се морају упознати са мерама заштите на раду, циљем и задатком рада, условима рада, технологијом рада, чувањем и унапређивањем 

радне и животне околине. 

У току године ученике најмање четири пута треба оцењивати из практичне наставе, а оцену формирати на основу укупног односа и понашања ученика на 

практичној настави. 

Део програма практичне наставе који се из објективних разлога не може реализовати на школској економији остварује се у предузећима или угледним 

газдинствима и цвећарама где је технологија рада и организација продаје на задовољавајућој висини. 

У оквиру наставе у блоку другог разреда предвиђена је обука вожње трактора. Обуку треба организовати на школском полигону. Ученици треба да се оспособе за 

правилно руковање прикључним и самоходним машинама, транспортним средствима и уређајима у цвећарско-вртларској производњи. Такође је важно да 

ученици у току обуке стекну навику и одговорност за правилно руковање и одржавање пољопривредне технике и уређаја. 

Обука вожње трактора остварује се индивидуално са 20 часова по ученику. 

Практичну наставу - наставу у блоку треба реализовати по групама на школској економији до 15. августа текуће школске године. 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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А. Обавезни општеобразовни предмети: ЦВЕЋАР-ВРТЛАР (Други разред) 

Наставни предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Цвећар - вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ  

Циљ наставе српског језика и књижевности јесте проширивање и продубљивање знања о српском језику; унапређивање језичке и функционалне писмености; 

проширивање и продубљивање знања о српској и светској књижевности, развијање љубави према књизи и читању, оспособљавање за интерпретацију уметничких 

текстова; упознавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у књижевности; 

проширивање и продубљивање књижевних знања и читалачких вештина; образовање и васпитање ученика као слободне, креативне и културне личности, 

критичког ума и оплемењеног језика и укуса.  

Задаци  

Настава језика (знања о језику, способност служење језиком и васпитна улога наставе језика). Ученици треба да:  

- овладају знањима о српском књижевном језику;  

- стекну вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом изражавању, приликом учења, образовања и интелектуалног 

развоја;  

- поштују матерњи језик, негују српски језик, традицију и културу српског народа, националних мањина, етничких заједница и других народа;  

- унапређују културу језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, са 

развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура.  

Настава књижевности (усвајање књижевних знања, развијање читалачких вештина и афирмисање васпитних вредности путем књижевности). Ученици 

треба да:  

- упознају репрезентативна дела српске књижевне баштине и дела опште књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вредности;  

- негују и развијају читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним књижевним делима из историје 

српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози;  

- развијају литерарне афинитете и постану читаоци рафинираног естетског укуса који ће умети да на истраживачки, стваралачки и активан начин читају 

књижевна дела свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;  

- усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности;  

- оспособе се за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова агресивног и асоцијалног 

понашања и за развијање самосвести и личне одговорности;  
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- подстичу на саосећање са ближњима и одговорност према другом;  

- развију врлине разборитости и равнотеже и мудрости.  

Општи задаци. Ученици треба да:  

- развијају и негују стваралачки и истраживачки дух у процесу учења и у примени стечених знања;  

- развијају и негују методичност и методичка поступања приликом овладавања сложеним и обимним знањима;  

- усаглашено са општим исходима учења, као и усклађено са узрастом и способностима, даље развијају знања, васпитне вредности и функционалне вештине које 

ће моћи да користе у даљем образовању, у професионалном раду и у свакодневном животу;  

- развијају лични и национални идентитет и осећање припадности држави Србији;  

- формирају вредносне ставове којима се чува национална и светска културна баштина;  

- буду оспособљени за живот у мултикултуралном друштву.  

Садржај 

ПРОСВЕТИТЕЉСТВО (5)  

Просветитељство (појам, особености, значај и главни представници)  

Доситеј Обрадовић: Живот и прикљученија (одломак)  

Јован Стерија Поповић: Тврдица  

РОМАНТИЗАМ (19)  

Романтизам (појам, особености, значај и главни представници)  

Џорџ Гордон Бајрон: Чајлд Харолд (одломак)  

Александар Сергејевич Пушкин: Цигани (одломак)  

Хајнрих Хајне: Лорелај  

Вук Стефановић Караџић: Реформатор језика и правописа, сакупљач народних умотворина  

Бранко Радичевић: Ђачки растанак (одломак)  

Ђура Јакшић: Вече, Поноћ  

Јован Јовановић Змај: Ђулићи и Ђулићи увеоци (избор)  

Лаза Костић: Међу јавом и међ сном  

Петар Петровић Његош: Горски вијенац (одломци)  

Иван Мажуранић: Смрт Смаил-аге Ченгића (Харач)  

РЕАЛИЗАМ (19)  

Реализам (појам, особености, значај и главни представници)  

Оноре де Балзак: Чича Горио (одломак)  

Николај Васиљевић Гогољ: Ревизор (одломак)  

Милован Глишић: Глава шећера  

Лаза Лазаревић: Ветар (одломак)  

Радоје Домановић: Данга  

Стеван Сремац: Зона Замфирова (одломак)  

Симо Матавуљ: Поварета  

Војислав Илић: Сиво, суморно небо  

Силвије Страхимир Крањчевић: Мој дом  
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Јанко Керсник: Сељакова смрт  

ЛЕКТИРА (5)  

Иво Андрић: Мост на Жепи и друге приповетке  

Драгослав Михаиловић: Кад су цветале тикве  

Милутин Миланковић: Кроз васиону и векове  

КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ  

На наведеним делима понављају се, проширују, усвајају и систематизују основни књижевнотеоријски појмови.  

Лирска поезија (особености књижевног рода); лирска песма; композициона структура лирске песме; песничка слика; књижевноуметнички (песнички) језик: 

сликовност (конкретност), емоционалност, симболичност, преображај значења, ритмичност и хармоничност; версификација; системи версификације; трохеј, јамб, 

дактил; стих; строфа; рима.  

Реалистичка приповетка и роман.  

Романтично, реалистично, хумористично, сатирично, гротескно.  

Средства уметничког изражавања (стилске фигуре): метафора, персонификација, алегорија, иронија, сарказам, асиндет, полисиндет, анафора, епифора, симплоха, 

ономатопеја, алитерација, асонанца, игра речима.  

Писмо, аутобиографија, сонет, сонетни венац.  

Лирско-епска поезија (балада, романса, поема).  

ЈЕЗИК (12)  

КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК  

Основни принципи језичке културе.  

Језичка ситуација у Србији.  

Принципи језичке равноправности. Језичка толеранција.  

ТВОРБА РЕЧИ  

Основни појмови о извођењу (деривацији) речи. Важнији модели за извођење именица, придева и глагола.  

ЛЕКСИКОЛОГИЈА  

Значењски (семантички) и формални односи међу лексемама (синонимија; антонимија; полисемија и хомонимија; метафорична и метонимијска значења).  

Основни појмови о терминологији и стручним терминима. Терминолошки речници.  

ПРАВОПИС  

Састављено и растављено писање речи. Правописни знаци. Скраћенице. Растављање речи на крају ретка.  

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (10)  

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

Причање догађаја и доживљаја (приказивање осећања).  

Описивање бића, предмета, радњи, појава (тачно, верно, сажето).  

Самостално излагање у функцији интерпретације књижевног текста. Уочавање језичких поступака и стилогених места књижевног текста (читањем и 

образлагањем). Дијалог у функцији обраде текста.  

Изражајно казивање напамет научених лирских песама и краћих монолошких текстова. Доследно усвајање ортоепске норме и усвајање вештине говорења.  

Стилске вежбе, функционални стилови; научни стил.  

ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

Правописне вежбе: писање бројева и одричних облика глагола. Писање скраћеница.  

Писмени састави: израда плана писменог састава, усавршавање текста; писање побољшане верзије писменог састава (уношење нових података, отклањање 
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безначајних појединости).  

Два писмена задатка годишње.  

Начин остваривања програма 

УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА  

Зависно од разреда и садржаја годишњи фонд часова наставе овог предмета распоређен је тако да је за подручје књижевност издвојено око 60%, а за друга два 

(језик и култура изражавања) око 40% часова.  

У оквиру тог фонда планирани садржаји се обрађују са 70% часова. Осталих 30% часова предвиђено је за понављање, утврђивање, вежбање и систематизовање 

програма.  

Циљ и задаци чине целину и остварују се током три године - систематски и континуирано - у свим предвиђеним програмско-тематским подручјима и видовима 

рада.  

Сви садржаји распоређени су по разредима, подручјима, областима и темама уз примену начела поступности, корелације, интеграције и примерености узрасту.  

Садржаји књижевности конкретизовани су по разредима, сегментима (књижевност и лектира), а обухватају књижевнотеоријско и књижевноисторијско 

проучавање књижевноуметничких дела и књижевности жанровски распоређених.  

Подручје језик обухвата изучавање језика као система. У садржаје овог подручја уграђени су елементи опште лингвистике и правописа.  

Подручје култура изражавања обухвата облике и врсте у области усменог и писменог изражавања (по разредима). У овој области планиране су говорне и писмене 

вежбе, домаћи задаци и писмени задаци, који треба да се раде наизменично ћирилицом и латиницом.  

Ради што успешније реализације бројних захтева и садржаја неопходна је и стална сарадња наставника српског језика и књижевности с наставницима других 

предмета (историје, сродних општестручних и ужестручних предмета), стручним сарадницима (школским библиотекаром - медијатекаром, педагогом, 

психологом) и органима (стручним активом и већима), родитељима ученика и међуопштинском (регионалном) просветно-педагошком службом; такође је 

корисна сарадња наставника и са одређеним институцијама (народном библиотеком, домом културе, биоскопом, локалним новинама, радио-станицом и др.).  

Квалитет и трајност знања, умења, вештина и навика ученика у многоме зависе од принципа, облика, метода и средстава који се користе у образовно-васпитном 

процесу. Због тога савремена настава српског језика и књижевности претпоставља остваривање битних задатака и садржаја програма уз максимално могућу 

мисаону активност ученика (субјеката у настави), поштовање одређених дидактичких принципа (посебно: свесне активности ученика, научности, примерености, 

поступности, систематичности и очигледности), као и адекватну примену оних наставних облика, метода, поступака и средстава чију су вредност утврдиле 

савремена пракса и методика наставе српског језика и књижевности (пре свега: разни видови групног и индивидуалног рада примерени могућностима ученика, 

методе - дијалошка, текстуално-графичке демонстрације и самосталних радова ученика, средства - уџбеници, приручници, разне врсте текстова и графичких 

приказа, графофолије, наставни и други филмови, радио и телевизијске емисије и сл.). Избор одређених наставних облика, метода, поступака и средстава 

условљен је, пре свега, наставним садржајем и циљевима (образовним, васпитним и функционалним), које треба остварити на једном часу српског језика и 

књижевности.  

Редовна настава српског језика и књижевности изводи се у специјализованим учионицама и кабинетима за овај предмет, који треба да буду опремљени у складу 

са нормативима за средње стручне школе. Делимично, она се организује и у другим школским просторијама (библиотеци - медијатеци, читаоници, 

аудиовизуелној сали и сл.).  

У настави српског језика и књижевности користе се одобрени уџбеници и приручници и библиотечко-информацијска грађа од значаја за остваривање задатака и 

садржаја програма овог предмета, односно за систематско оспособљавање ученика за самостално коришћење разних извора сазнања у настави и ван ње.  

У односу на досадашњи, овај програм доноси извесне промене и новине, које треба имати у виду приликом планирања (глобалног и оперативног) и реализације 

предвиђених задатака и садржаја. Посебно су значајне ове промене и новине у програму: измењен је недељни и годишњи фонд часова у свим разредима средњих 

стручних школа као и начин расподеле предвиђеног годишњег фонда часова на поједине сегменте програма; обезбеђен је адекватнији однос између часова обраде 

и других типова часова: кориговани су циљ и задаци наставе; измењени су структура и садржаји подручја књижевност и језик; у програм је укључен садржај 
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проучавања књижевног дела. Уведена је област лектире, укључени су нови аутори и наслови; одређени су основни књижевнотеоријски појмови који се усвајају 

током обраде одговарајућих дела: створени су предуслови за креативно испољавање наставника и прилагођавање васпитно-образовног рада различитим 

ситуацијама у пракси, као и за појачавање стваралачке сарадње наставника и ученика.  

КЊИЖЕВНОСТ  

Ово програмско-тематско подручје обухвата најзначајнија дела из српске и светске књижевности, која су распоређена у књижевноисторијском континуитету од 

старог века до данас.  

Наставник српског језика и књижевности у средњим стручним школама треба да пође од претпоставке да је ученик у основној школи стекао основна знања:  

- из теорије књижевности: тема, мотив, фабула; лик, карактер; структура прозног књижевног дела; књижевни родови и врсте; основна језичкостилска изражајна 

средства; усмена и писана књижевност; структура лирске песме; стих, строфа, рима, ритам; структура драмског дела; дијалог, монолог, драмска врста, драма и 

позориште, филм, радио-драма, телевизијска драма;  

- из основа сценске и филмске културе: слика, реч, звук, филмска музика, ситуација, радња, јунаци филма, елементи филмског израза, филмске врсте, од 

синопсиса до сценарија; филм, телевизија, књижевност (сличност и разлике).  

Са стеченим знањима, која се у програму средњих стручних школа проширују и продубљују, ученик може активно да учествује у интерпретацији књижевног 

дела.  

Интерпретативно-аналитички методички систем је основни вид наставе књижевности и њега треба доследно примењивати приликом упознавања ученика са 

изабраним књижевним делима која су предвиђена програмом. Наравно, не треба очекивати да се сва програмом предвиђена дела обрађују на нивоу 

интерпретације као најпотребнијег аналитичко-синтетичког приступа књижевном делу. Наставник треба да процени на којим ће делима радити интерпретацију, а 

на којим осврт, приказ или, пак, проблемско-стваралачки методички систем.  

Нема сумње да овакав програм књижевности у средњим стручним школама повремено тражи и примену експликативног методичког система када се мора чути 

наставникова реч, и то најчешће приликом давања информација о епохама које се проучавају, као и у свим другим ситуацијама у којима наставник не може 

рачунати на ученикова предзнања (на пример: основне информације о почецима писмености, да је његов говор модел правилног, чистог и богатог језика каквом 

треба да теже његови ученици).  

Књижевна дела из програма лектира имају равноправан третман са делима из обавезног програма књижевности и обрађују се по истом методичком систему. 

Треба напоменути да се из лектире која је дата по избору ученика и наставника не морају обрадити сви писци, већ књижевно дело оног писца за које се 

опредељују ученици и наставник.  

ЈЕЗИК  

Програм наставе језика у средњим стручним школама конципиран је тако да омогући ученицима стицање знања и о језику као друштвеној појави и о језику као 

систему знакова. Циљ је да ученици, поред знања о свом матерњем језику, стекну и опште лингвистичка односно социолингвистичка знања неопходна 

образованом човеку. Ова општа знања су функционално повезана са наставом матерњег језика. Главни део тих знања обрађује се у сегменту општи појмови о 

језику. Као у уводном делу сегмента књижевни језик (у првом разреду) и сегменту језички систем и науке које се њиме баве; али се општи појмови обрађују и 

током целе наставе - у вези са одговарајућим партијама о српском као матерњем језику. Инсистирање на једном теоријски и методички вишем нивоу изучавању 

језичких појава даје нови квалитет настави која обухвата и знања с којима су се ученици сретали у основној школи. Ова знања, поред своје општеобразовне 

вредности и значаја за олакшавање и побољшавање наставе српског језика, треба да послуже и лакшем савлађивању градива из страних језика.  

Део програма књижевни језик вишеструко је значајан. Његовом реализацијом ученици треба да стекну знања и изграде одговарајуће ставове о српском 

књижевном језику и о значају књижевнојезичке норме и језичке културе. Овај део програма укључује и наставу о развоју књижевног језика.  

У сегменту програма посвећеног организацији и функционисању језичког система не обрађују се само чисто граматички аспекти језичког система већ се 

обухватају и функционални аспекти. Зато су, између осталог, у синтаксу унети и елементи лингвистике текста и граматике. Посебан је значај дат лексикологији 

(која се надовезује на део о творби речи), и то не само да би ученици стекли више знања о речничком благу свога језика него и да би развили правилан однос 

према разним појавама у лексици.  
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У обради свих сегмената програма треба се надовезивати на знања која су ученици стекли током претходног школовања. Међутим, овде није реч о простом 

обнављању и утврђивању раније стечених знања, него о добијању целовите слике о српском језику, и као што је већ речено, о усвајању једног квалитативно 

вишег приступа проучавању језичке организације и језичких законитости.  

Веома је важно да се настава језика повеже са осталим деловима овог наставног предмета. Наиме, ова настава пружа лингвистичка знања која ће бити подлога за 

тумачење језика и стила књижевних дела, с тим што ова дела пружају и одговарајући материјал за уочавање естетске функције језика. С друге стране, настава 

језика се мора повезати и са наставом културе изражавања. Тиме ће лингвистичка знања (о акценатском систему, творби речи, лексикологији, синтакси итд.), као 

и проучавање правописа, допринети да ученици боље и поступније усвоје књижевнојезичку норму и да побољшају своје изражајне способности.  

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА  

Вежбе у усменом изражавању треба у средњим стручним школама да дају одређени степен правилне артикулације, дикције, интонације, ритма и темпа у читању и 

казивању лирског, епског и драмског текста. Ове се вежбе, по правилу, реализују у току обраде књижевног текста на тај начин што ће наставник, директно, 

својим читањем, говорењем или уз помоћ снимка, анализирати одговарајуће елементе правилног усменог изражавања како би их ученици уочили. Стечена 

сазнања трансформишу се у вештине и умења на тај начин што ученици интерпретирањем књижевних текстова настоје да сами достигну одговарајући степен 

вештине и умења ове врсте. Стечене способности се даље увежбавају различитим облицима усменог изражавања ученика (извештавање, расправљање, 

реферисање и др.). Већина предвиђених облика ове наставе непосредно се укључује у наставу књижевности или примене за израду писмених састава.  

У првом разреду (делимично и у другом) веома је упутно да наставник ученицима демонстрира методологију израде писменог састава. У том смислу корисно је 

комбиновати индукцију и дедукцију. На одабраном узорку (расправа, извештај и др.) треба анализирати његову композицију, функцију одељака и остале 

елементе (примереност стила и сл.). Затим се ученицима може дати задатак да припреме грађу о једној теми, али да прикупљену грађу не обликују већ да се то 

уради на часу. Вежба у методологији израде писменог састава на основу прикупљене грађе требало би да буде демонстрација целокупног поступка израде 

писменог састава: од анализе теме, одређивања њеног тежишта, селекције прикупљене грађе, распореда појединости с гледишта добре композиције, до 

обликовања грађе и рада на усавршавању текста. Рационализација наставе у овом послу постиже се на тај начин што ће узорак текста бити у вези с књижевним 

делом из програма за одређени разред.  

И диференцирање функционалних стилова ваља обављати на узорцима које је наставник одабрао. Да би ученик био оспособљен да свој језик и начин изражавања 

подеси врсти писменог састава (излагања), треба да напише конкретан састав (припреми излагање). Вежбе ове врсте треба понављати све док сваки ученик не 

буде оспособљен да се служи одређеним облицима изражавања. Да би се постигао већи наставни учинак, корисно је наћи неопходну психолошку мотивацију. 

Због тога ученике треба обавестити не само о коначном циљу који се жели постићи одређеним системом вежбања него и о сврсисходности појединих 

парцијалних вежбања која чине интегралну целину. Тако, на пример, ако су ученици обавештени да ће следећи писмени задатак бити у форми расправе или 

приказа, онда и конкретне вежбе треба да буду подређене том циљу. Наставник ће на одабраном моделу конкретног облика изражавања показати ученицима 

његове битне карактеристике, подразумевајући ту и примереност језика и стила. После тога ученици у форми домаћег задатка чине прве покушаје да самостално 

напишу састав одређене врсте. Читањем и коментарисањем домаћих задатака ученици се даље оспособљавају у писменом изражавању и овладавању одређеним 

врстама састава. Када је наставник стекао утисак да су сви ученици релативно овладали одређеном врстом писменог изражавања, утврђује час израде школског 

писменог задатка. Резултати таквог поступка показују се у школском писменом задатку, па се на основу њих планира даљи рад на усавршавању културе 

изражавања ученика. Ако више ученика не постигне одређени успех, цео се процес понавља.  

Оквирни број часова који је предвиђен за усмено и писмено изражавање означава укупно време, а не и број вежби у току наставне године (препоручује се 

организовање већег броја краћих вежби с прецизно одређеним циљевима).  

Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По правилу, наставник је 

обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу на часу (делу часа). Поред писмених, у 

складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака (усмених, практичних - примерених могућностима ученика 

и њиховој оптерећености разним обавезама).  

Израда школског писменог задатка, по правилу, траје један час. Изузетно, кад то поједини облици писменог изражавања изискују, израда задатака може трајати и 
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дуже од једног часа.  

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Цвећар - вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ наставе страног 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.  

Посебан циљ наставе страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се страни језик 

користи ради информисаности и оспособљености за једноставну пословну комуникацију у усменом и писаном облику.  

Задаци наставе страног језика су да ученици:  

- буду оспособљени да у школској и ван школској свакодневници могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано и сходно ситуацији;  

- продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да страни језик функционално користе и после завршетка свог образовања 

(током студија, у будућем послу или даљем образовању);  

- стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да уоче контрасте и врше поређења у односу на сопствену стварност;  

- буду оспособљени да се компетентно и самосвесно споразумевају са људима из других земаља, усвајају норме вербалне и невербалне комуникације у складу са 

специфичностима језика који уче, као и да наставе, у оквиру формалног образовања и самостално, учење другог и трећег страног језика;  

- до краја трећег разреда средње стручне школе савладају први страни језик до нивоа Б1 према Заједничком европском оквиру.  

Напомена:  

Истичемо да ће степен постигнућа по језичким вештинама варирати, односно да ће рецептивне вештине (разумевање говора и читање) бити на предвиђеном 

нивоу, док се за продуктивне вештине (говор, интеракција, медијација и писање) може очекивати да буду за један ниво ниже (на пример, Б1+ рецептивно, Б1 

продуктивно).  

Комуникативне функције:  

1. Представљање себе и других  

2. Поздрављање (састајање, растанак;формално, неформално, специфично по регионима)  

3. Идентификација и именовање особа, објеката, боја, бројева итд.  

4. Давање једноставних упутстава и команди  

5. Изражавање молби и захвалности  

6. Изражавање извињења  
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7. Изражавање потврде и негирање  

8. Изражавање допадања и недопадања  

9. Изражавање физичких сензација и потреба  

10. Исказивање просторних и временских односа  

11. Давање и тражење информација и обавештења  

12. Описивање и упоређивање лица и предмета  

13. Изрицање забране и реаговање на забрану  

14. Изражавање припадања и поседовања  

15. Скретање пажње  

16. Тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања  

17. Тражење и давање дозволе  

18. Исказивање честитки  

19. Исказивање препоруке  

20. Изражавање хитности и обавезности  

21. Исказивање сумње и несигурности  

Садржај 

Општа тематика  

Из живота младих: забавни и спортски живот.  

Породица и друштво: средства јавног информисања; прославе, празници.  

Из савременог живота и тековина културе и науке народа чији се језик учи: значајни привредни и културни центри; примери људске солидарности; из живота и 

рада познатих људи.  

Школски писмени задаци: по један писмени задатак у сваком полугодишту.  

I. РЕЧЕНИЦА  

- Ред речи у реченици. Место директног и индиректног објекта.  

- Слагање времена  

I know that he likes/liked/will like you.  

- Неуправни говор  

а) изјаве са променом глаголског времена  

(уводни глагол у једном од прошлих времена)  

"I'll come as soon as I can". He said that he would come as soon as he could.  

б) питања са променом реда речи и променом глаголског времена  

(уводни глагол у једном од прошлих времена)  

Yes/no questions  

"Can you swim?" He asked if I could swim.  

-"WH".  

"Where do you live?" He asked where I lived - погодбене реченице  

- реалне  

I'll come if I can.  
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II. ИМЕНИЧКА ГРУПА  

1. Члан  

- Одређени члан уз називе планинских венаца, имена земаља, река, мора и океана  

the Alps, the USA, the Thames, the Adriatic, the Atlantic  

- Одређени члан уз називе музичких инструмената  

He plays the piano.  

- Нулти члан уз називе континената, земаља, језера, појединачних планина и острва, уз називе празника - America, Scotland, Lake Michigan, Ben Nevis, Greenland, 

May Day  

- Члан уз називе новина и часописа  Vogue, The New York Times  

2. Именице  

Множима најчешћих сложеница  

grandfather, armchair, sportsman и др.  

3. Заменички облици  

а) Заменице  

- Присвојне заменице (разумевање)  

Тхе цоат ис херс.  

- Неодређене заменице -  somebody, something; anybody, anything  

Somebody is knocking at the door. He didn't see anything.  

б) Детерминатори  

- Упитни детерминатори  

What films do you like? Whose son is he?  

- Одрични детерминатор  no  

There's no water in the glass. He has no friends 

4. Придеви  

Неправилно поређење  

He is better than Paul. Who is the best basketball player in your class?  

5. Бројеви  

Четири рачунске радње  

III. ГЛАГОЛСКА ГРУПА  

1. Глаголи  

- Време и аспект глагола - обнављање  

- The Past Perfect Tense  

She had left before I came.  

- The Past Continuous Tense (разумевање);  

за истицање дужег трајања једне прошле радње у односу на другу прошлу радњу  

They were having tea when the light went out.  

- Непотпуни глаголи  should, would  

You should see the doctor. Would you close the door, please?  

- Пасивне конструкције ца директним и индиректним објектом (без формалног претварања актива у пасив и обратно)  
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The book was given to her. She was given a nice present.  

2. Прилози  

Поређење прилога  

фаст-фастер-фастест; cleverly-море cleverly-мост cleverly  

IV. ОРТОГРАФИЈА  

Писање великих слова.  

V. ТВОРБА РЕЧИ  

Најчешћи префикси и суфикси за творбу придева  

im-, ir-, un-; -able, -full, -less и др.  

VI. ЛЕКСИКОЛОГИЈА  

Најчешћи идиоми и фразе  

VII. ЛЕКСИКОГРАФИЈА  

Употреба двојезичних речника  

Начин остваривања програма 

Програм првог страног језика намењен је трогодишњем и четворогодишњем образовању и васпитању у средњим стручним школама и чини заокружену целину са 

програмом страних језика за основну школу, обезбеђујући тако континуитет учења страног језика започетог у основној школи.  

Структуру програма чине:  

а) захтеви и садржаји који су заједнички за трогодишње и четворогодишње школовање;  

б) захтеви и садржаји који су диференцирани према разликама у фонду часова и укупној оријентацији датог типа школе;  

- школски писмени задаци (за сваки разред по два писмена задатка);  

- језички садржаји (за сваки језик и сваки разред посебно);  

Облици наставе  

Комуникативна настава страних језика се реализује тако што се примењују различити облици рада као нпр. рад у групама и паровима, рад у пленуму или 

појединачни уз примену додатних средстава у настави (аудио-визуелних материјала, информационо-технолошких извора, игара, аутентичног материјала, итд.), 

као и уз примену принципа наставе по задацима (таск-басед лангуаге теацхинг; enseñanza пор тареас, хандлунгсориентиертер ФСУ...)  

Препоруке за реализацију наставе  

У наставном процесу неопходно је ускладити улоге наставника, ученика и наставних средстава. Наставник мора да добро одреди колико времена на часу може да 

буде потрошено на фронтална излагања и објашњења, фронталне активности као што су питања и одговори (разликујући при том референцијална, 

демонстративна и тест питања) као и на остале облике рада.  

Наставници треба да схвате да су њихови поступци којима одражавају своје ставове и способности најважнији део окружења за учење и усвајање језика. Стога је 

неопходно да наставник прида значај:  

- вештинама подучавања;  

- вештинама организовања рада у учионици;  

- способностима да спроводи истраживања праксе и да размишља о свом искуству;  

- стиловима подучавања;  

- разумевању тестирања, оцењивања и евалуације и способностима за њихово спровођење;  

- знањима и способностима да предаје социокултурне садржаје;  

- интеркултурним ставовима и вештинама;  
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- знањима о естетској вредности књижевности и способностима да развије такво разумевање код ученика;  

- способностима за индивидуализацију рада у одељењу у којем наставу похађају типови ученика с различитим способностима за учење.  

Ови релевантни квалитети и способности се најбоље развијају када наставник:  

- надгледа, прати рад и одржава ред у учионици;  

- стоји на располагању ученицима и пружа им индивидуалне савете;  

- преузме улогу супервизора и фацилитатора уважавајући примедбе у вези са њиховим учењем, реагујући на њих и координирајући њихове активности.  

Стога се у настави страних језика препоручују следеће активности којима се гарантује најефикаснија реализација наставног програма, и то су:  

- слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом који чита наставник или који ученици чују са звучних записа;  

- рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације, итд.);  

- мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу или родитеље и сл.);  

- дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим трајањем, док су дискусије 

спонтаније и неприпремљене интеракције на одређену тему);  

- обимнији пројекти који се раде у учионици и ван ње у трајању од неколико недеља до читавог полугодишта уз конкретно видљиве и мерљиве производе и  

резултате;  

- усклађивање Програмом предвиђене граматичке грађе са датим комуникативним функцијама и темама, и то у склопу језичких активности разумевања (усменог) 

говора и писаног текста, усменог и писменог изражавања и медијације;  

- евалуација (формативна која се спроводи током године и служи усмеравању даљег тока наставе и сумативна на крају године која указује на остварење циљева и 

задатака) и самоевалуација (језички портфолијо) ученичких постигнућа.  

Важан циљ у учењу страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се језик користи ради 

информисаности и оспособљености за једноставну комуникацију у усменом и писаном облику на страном језику. Тај сегмент наставе страног језика који се 

прогресивно увећава од 20 до 50% током трогодишњег односно четворогодишњег образовања мора да буде јасно дефинисан и у складу са исходима везаним за 

квалификације струке.  

Неопходно је да стручна тематика која се обрађује на страном језику прати исходе појединих стручних предмета и буде у корелацији са њима. Реализација 

наставе језика струке се много више огледа у развијању рецептивних него продуктивних вештина јер је сврха учења страног језика, у првој линији, усмерена на то 

да се ученици оспособе да прате одређену стручну литературу у циљу информисања, праћења иновација и достигнућа у области струке, усавршавања и 

напредовања.  

Стога је спектар текстова који се препоручују велики: шематски прикази, упутства о примени апарата, инструмената или пак материјала, хемикалија, рецепти, 

декларације, краћи стручни текстови чији је садржај релевантан за тематске садржаје стручних предмета, извештаји, каталози, програми сајамских активности и 

сл. Веома је битно у раду са таквим текстовима одредити добру дидактичку подршку. Добро осмишљени налози упућују на то да одређене текстове, у зависности 

од тежине и важности информација које они носе, треба разумети глобално, селективно или пак детаљно. Продуктивне вештине треба ограничити на строго 

функционалну примену реалну за захтеве струке. То подразумева писање кратких порука, мејлова у оквиру пословне комуникације (поруџбенице, рекламације, 

захтеви, молбе) и вођење усмене комуникације која омогућава споразумевање на основном нивоу било у директном контакту са саговорником или у телефонском 

разговору.  

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ НА КРАЈУ III РАЗРЕДА  

СЛУШАЊЕ  

Ученици могу на овом нивоу могу да разумеју главне поруке и детаље неке изјаве ако се ради о темама које су у складу са интересовањима и узрасним 

карактеристикама. Они су у стању да из медија издвоје битне информације када се ради о актуелним догађајима и темама из њиховог домена интересовања 

односно струке.  

Ученик може да:  
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- разуме опширнија упутства и објашњења (нпр. у ситуацијама таком наставе) и да их примењује;  

- прати разговоре у свакодневним ситуацијама када се прича о познатим темама; да би био сигуран у разумевање може да саговорнику узвраћа питања и моли за 

објашњење;  

- разуме саопштења везана за орјентацију и сналажење у простору и свакодневне ситуације (нпр. на телефону) и реагује на адекватан начин;  

- разуме најаве преко разгласа, издваја битне и релевантне информације из њих и понаша се у складу са њима;  

- издвоји најважније исказе из снимљених радио и ТВ емисија - под претпоставком да их могу више пута чути и гледати - када се ради о познатим темама; у 

стању је да садржаје својим речима преприча, сумира и коментарише;  

- приликом слушања примењује један проширени репертоар стратегија рецепције (нпр. критичко слушање, процењивање приликом слушања, слушање са 

задовољством).  

ГОВОР  

ИНТЕРАКЦИЈА  

Ученици могу на овом нивоу да без припремања учествују у разговору о познатим темама и садржајима који их интересују и при том образлажу своје лично 

мишљење и реагују на мишљење других.  

Ученик може да:  

- изрази осећања (као нпр. изненађење, радост, тугу, бес и равнодушност) и реагује на одговарајуће емотивне реакције;  

- опише сопствене циљеве, надања, снове и реагује код других на исте;  

- да започне разговор или дискусију, води их, прихвата или одбија мишљење других;  

- да у интервјуу наведе конкретне информације и реагује на спонтана питања или води припремљени интервју и поставља спонтано додатна питања;  

- примењује језичка средства адекватна саговорнику и ситуацији;  

- користи реторичке стратегије (форме учтивог обраћања, повратна питања, поједностављења, реконструкције, невербална средства).  

МОНОЛОШКО ИЗЛАГАЊЕ  

Ученици могу на овом нивоу да пред публиком говоре уз припрему о темама из области њиховог искуства и интересовања, описујући релевантне садржаје и/или 

процењујући их. Могу да причају приче и извештавају о догађајима и о сазнањима поштујући одређени логички ток.  

Ученик може да:  

- изведе припремљену презентацију у вези са познатом темом и притом глобално објасни основне аспекте;  

- извести о сопственим сазнањима и опише сопствена осећања и реакције;  

- извештава о реалним догађајима;  

- користи стратегије за формирање и структурисање језичког излагања (нпр. уводне и закључне формулације, кључне речи);  

- да истакне значај одређених изјава пригодном гестиком и мимиком или наглашавањем и интонацијом.  

ЧИТАЊЕ  

Ученици могу на овом нивоу да самостално читају, разумеју и процењују различите текстове који се односе на области њихових интересовања, струке и искуства.  

Ученик може да:  

- разуме комплексније захтеве и диференциране сажетке градива током наставе;  

- чита и разуме информативне, аргументационе, апелативне текстове (нпр. уводи, брошуре, писма читалаца, мејлови, блогови, омладински часописи или школске 

новине, веб странице за младе) као и дуже, чак и нешто комплексније стручне текстове о познатим темама;  

- прошири репертоар стратегија читања (критичко, процењујуће читање и читање са уживањем).  

ПИСАЊЕ  

Ученик на овом нивоу може да напише или сажме краћи текст о познатим темама и садржајима који их интересују користећи једноставне фазе и реченице.  

Ученик може да:  
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- састави лично саопштење (кратко писмо) у којем се захваљује, извињава, договара или одговара на питање;  

- једноставним језичким средствима извештава о интересантним догађајима, описује своје хобије и интересовања и да друге пита о истим тим стварима;  

- прошири дате текстове, допуни, преиначи или пак да састави текст према датом моделу;  

- оно што је чуо, прочитао, видео или доживео репродукује кратким и једноставним реченицама и изнесе своје мишљење и запажање у вези са тим.  

 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: РУСКИ ЈЕЗИК 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Цвећар - вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006,  

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ наставе страног 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.  

Посебан циљ наставе страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се страни језик 

користи ради информисаности и оспособљености за једноставну пословну комуникацију у усменом и писаном облику.  

Задаци наставе страног језика су да ученици:  

- буду оспособљени да у школској и ван школској свакодневници могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано и сходно ситуацији;  

- продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да страни језик функционално користе и после завршетка свог образовања 

(током студија, у будућем послу или даљем образовању);  

- стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да уоче контрасте и врше поређења у односу на сопствену стварност;  

- буду оспособљени да се компетентно и самосвесно споразумевају са људима из других земаља, усвајају норме вербалне и невербалне комуникације у складу са 

специфичностима језика који уче, као и да наставе, у оквиру формалног образовања и самостално, учење другог и трећег страног језика;  

- до краја трећег разреда средње стручне школе савладају први страни језик до нивоа Б1 према Заједничком европском оквиру.  

Напомена:  

Истичемо да ће степен постигнућа по језичким вештинама варирати, односно да ће рецептивне вештине (разумевање говора и читање) бити на предвиђеном 

нивоу, док се за продуктивне вештине (говор, интеракција, медијација и писање) може очекивати да буду за један ниво ниже (на пример, Б1+ рецептивно, Б1 

продуктивно).  

Комуникативне функције:  

1. Представљање себе и других  

2. Поздрављање (састајање, растанак;формално, неформално, специфично по регионима)  

3. Идентификација и именовање особа, објеката, боја, бројева итд.  

4. Давање једноставних упутстава и команди  

5. Изражавање молби и захвалности  

6. Изражавање извињења  
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7. Изражавање потврде и негирање  

8. Изражавање допадања и недопадања  

9. Изражавање физичких сензација и потреба  

10. Исказивање просторних и временских односа  

11. Давање и тражење информација и обавештења  

12. Описивање и упоређивање лица и предмета  

13. Изрицање забране и реаговање на забрану  

14. Изражавање припадања и поседовања  

15. Скретање пажње  

16. Тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања  

17. Тражење и давање дозволе  

18. Исказивање честитки  

19. Исказивање препоруке  

20. Изражавање хитности и обавезности  

21. Исказивање сумње и несигурности  

Садржај 

Општа тематика  

Из живота младих: забавни и спортски живот.  

Породица и друштво: средства јавног информисања; прославе, празници.  

Из савременог живота и тековина културе и науке народа чији се језик учи: значајни привредни и културни центри; примери људске солидарности; из живота и 

рада познатих људи.  

Школски писмени задаци: по један писмени задатак у сваком полугодишту.  

Реченица  

Реченице с глаголским прилозима.  

Употреба нет и не у реченици.  

Именице  

Варијанте падежних наставака (на лексичком нивоу): генитив једнине на у, генитив множине без наставака. Скраћенице (вуз, комсомол, МГУ). Синоними, 

антоними, хомоними; међујезички хомоними и пароним: и (на конкретној лексици у тексту).  

Заменице  

Опште заменице: сам, самый, любой, весь.  

Придеви  

Дужи и краћи облици придева. Обавезна употреба краћег облика (у предикату са допуном).  

Бројеви  

Четири основне рачунске радње (рецептивно). Редни и збирни бројеви.  

Глаголи  

Императив за 3.л. једн. и 1 и 3. л. мн. Прошло време глагола од инфинитива са сугласничком основом. Глаголски прилози (обнављање и активирање). Радни 

глаголски придеви и трпни придев прошлог времена (Р).  

Прилози  
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Најфрекнентнији модели за грађење прилога: придевска основа - О (тихо, скромно и сл.); придевска основа - И (по-русски, практически и сл.).  

Предлози  

Најфреквентнији предлози чија се употреба разликује у односу на матерњи језик (у, около, вокруг с генитивом у одредби места, по с дативом и локативом у 

временској одредби; в и на у одредби места: работать на заводе, учиться в университете и сл.).  

Везници  

Најфреквентнији везници и везничке речи (xотя, прежде чем, чтобы; что, который, где, когда и сл.).  

Реченични модели  

Реченичне моделе предвиђене програмом за први разред и даље примењивати у различитим варијацијама и комбинацијама. У другом разреду посебну пажњу 

посветити моделима у потврдном, одричном и упитном облику за исказивање следећих односа:  

Субјекатско-предикатски односи  

Реченице са кратким придевским обликом у предикату  

Я был болен гриппом.  

Он способен к математике.  

Објекатски односи  

Реченице са објектом у инфинитиву  

Врач советовал мне отдохнуть.  

Я уговорил tovariщa molčatь.  

Сложена реченица  

Врач советовал мне, чтобы я отдохнул.  

Брат в письме сообщает, что он летом приедет к нам.  

Просторни односи  

а) Реченице са одредбом израженим зависним падежом  

Я тебя буду ждать у (около, возле) памятника.  

Она живет у своих roditeleй.  

Мой брат работает на заводе, а сестра учится у университете.  

б) Сложена реченица  

Мы пошли туда, куда вела узкая трапинка.  

Временски односи  

а) Реченице са одредбом израженим зависним падежом  

Они собираются по вечерам.  

Это случилось по окончании войны.  

б) Реченице са глаголским прилогом  

Возвращаясь домой, я встретил товарища  

Кончив работу, он поехал домой.  

в) Сложена реченица  

Как только скрылось солце, стало холодно.  

Начински односи  

а) Реченице са глаголским прилогом  

Друзья возвращались домой весело разговаривая. Он поздоровался кивнув головой.  
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б) Сложена реченица  

Мы всё сделали так, как сказал учитель.  

Он оказался способнее, чем я предполагал.  

Узрочни односи  

а) Реченице с глаголским прилогом  

Не находя нужного слова, он замолчал.  

Почувствовав голод, брат решил пообедать без меня.  

б) Сложена реченица  

Так как брат почувствовал голод, он решил пообедать без меня.  

Циљни односи  

а) Реченица са одредбом у инфинитиву  

Мать отпустила дочку гулять.  

Мы пришли проститься/чтобы проститься.  

б) Сложена реченица  

Чтобы правильно говорить, нужно хорошо усвоить грамматику.  

Ортографија  

Интерпункција - основна правила.  

Лексикографија  

Употреба двојезичних речника  

Начин остваривања програма 

Програм првог страног језика намењен је трогодишњем и четворогодишњем образовању и васпитању у средњим стручним школама и чини заокружену целину са 

програмом страних језика за основну школу, обезбеђујући тако континуитет учења страног језика започетог у основној школи.  

Структуру програма чине:  

а) захтеви и садржаји који су заједнички за трогодишње и четворогодишње школовање;  

б) захтеви и садржаји који су диференцирани према разликама у фонду часова и укупној оријентацији датог типа школе;  

- школски писмени задаци (за сваки разред по два писмена задатка);  

- језички садржаји (за сваки језик и сваки разред посебно);  

Облици наставе  

Комуникативна настава страних језика се реализује тако што се примењују различити облици рада као нпр. рад у групама и паровима, рад у пленуму или 

појединачни уз примену додатних средстава у настави (аудио-визуелних материјала, информационо-технолошких извора, игара, аутентичног материјала, итд.), 

као и уз примену принципа наставе по задацима (таск-басед лангуаге теацхинг; enseñanza пор тареас, хандлунгсориентиертер ФСУ...)  

Препоруке за реализацију наставе  

У наставном процесу неопходно је ускладити улоге наставника, ученика и наставних средстава. Наставник мора да добро одреди колико времена на часу може да 

буде потрошено на фронтална излагања и објашњења, фронталне активности као што су питања и одговори (разликујући при том референцијална, 

демонстративна и тест питања) као и на остале облике рада.  

Наставници треба да схвате да су њихови поступци којима одражавају своје ставове и способности најважнији део окружења за учење и усвајање језика. Стога је 

неопходно да наставник прида значај:  

- вештинама подучавања;  
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- вештинама организовања рада у учионици;  

- способностима да спроводи истраживања праксе и да размишља о свом искуству;  

- стиловима подучавања;  

- разумевању тестирања, оцењивања и евалуације и способностима за њихово спровођење;  

- знањима и способностима да предаје социокултурне садржаје;  

- интеркултурним ставовима и вештинама;  

- знањима о естетској вредности књижевности и способностима да развије такво разумевање код ученика;  

- способностима за индивидуализацију рада у одељењу у којем наставу похађају типови ученика с различитим способностима за учење.  

Ови релевантни квалитети и способности се најбоље развијају када наставник:  

- надгледа, прати рад и одржава ред у учионици;  

- стоји на располагању ученицима и пружа им индивидуалне савете;  

- преузме улогу супервизора и фацилитатора уважавајући примедбе у вези са њиховим учењем, реагујући на њих и координирајући њихове активности.  

Стога се у настави страних језика препоручују следеће активности којима се гарантује најефикаснија реализација наставног програма, и то су:  

- слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом који чита наставник или који ученици чују са звучних записа;  

- рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације, итд.);  

- мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу или родитеље и сл.);  

- дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим трајањем, док су дискусије 

спонтаније и неприпремљене интеракције на одређену тему);  

- обимнији пројекти који се раде у учионици и ван ње у трајању од неколико недеља до читавог полугодишта уз конкретно видљиве и мерљиве производе и 

резултате;  

- усклађивање Програмом предвиђене граматичке грађе са датим комуникативним функцијама и темама, и то у склопу језичких активности разумевања (усменог) 

говора и писаног текста, усменог и писменог изражавања и медијације;  

- евалуација (формативна која се спроводи током године и служи усмеравању даљег тока наставе и сумативна на крају године која указује на остварење циљева и 

задатака) и самоевалуација (језички портфолијо) ученичких постигнућа.  

Важан циљ у учењу страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се језик користи ради 

информисаности и оспособљености за једноставну комуникацију у усменом и писаном облику на страном језику. Тај сегмент наставе страног језика који се 

прогресивно увећава од 20 до 50% током трогодишњег односно четворогодишњег образовања мора да буде јасно дефинисан и у складу са исходима везаним за 

квалификације струке.  

Неопходно је да стручна тематика која се обрађује на страном језику прати исходе појединих стручних предмета и буде у корелацији са њима. Реализација 

наставе језика струке се много више огледа у развијању рецептивних него продуктивних вештина јер је сврха учења страног језика, у првој линији, усмерена на то 

да се ученици оспособе да прате одређену стручну литературу у циљу информисања, праћења иновација и достигнућа у области струке, усавршавања и 

напредовања.  

Стога је спектар текстова који се препоручују велики: шематски прикази, упутства о примени апарата, инструмената или пак материјала, хемикалија, рецепти, 

декларације, краћи стручни текстови чији је садржај релевантан за тематске садржаје стручних предмета, извештаји, каталози, програми сајамских активности и 

сл. Веома је битно у раду са таквим текстовима одредити добру дидактичку подршку. Добро осмишљени налози упућују на то да одређене текстове, у зависности 

од тежине и важности информација које они носе, треба разумети глобално, селективно или пак детаљно. Продуктивне вештине треба ограничити на строго 

функционалну примену реалну за захтеве струке. То подразумева писање кратких порука, мејлова у оквиру пословне комуникације (поруџбенице, рекламације, 

захтеви, молбе) и вођење усмене комуникације која омогућава споразумевање на основном нивоу било у директном контакту са саговорником или у телефонском 

разговору.  
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ НА КРАЈУ III РАЗРЕДА  

СЛУШАЊЕ  

Ученици могу на овом нивоу могу да разумеју главне поруке и детаље неке изјаве ако се ради о темама које су у складу са интересовањима и узрасним 

карактеристикама. Они су у стању да из медија издвоје битне информације када се ради о актуелним догађајима и темама из њиховог домена интересовања 

односно струке.  

Ученик може да:  

- разуме опширнија упутства и објашњења (нпр. у ситуацијама таком наставе) и да их примењује;  

- прати разговоре у свакодневним ситуацијама када се прича о познатим темама; да би био сигуран у разумевање може да саговорнику узвраћа питања и моли за 

објашњење;  

- разуме саопштења везана за орјентацију и сналажење у простору и свакодневне ситуације (нпр. на телефону) и реагује на адекватан начин;  

- разуме најаве преко разгласа, издваја битне и релевантне информације из њих и понаша се у складу са њима;  

- издвоји најважније исказе из снимљених радио и ТВ емисија - под претпоставком да их могу више пута чути и гледати - када се ради о познатим темама; у 

стању је да садржаје својим речима преприча, сумира и коментарише;  

- приликом слушања примењује један проширени репертоар стратегија рецепције (нпр. критичко слушање, процењивање приликом слушања, слушање са 

задовољством).  

ГОВОР  

ИНТЕРАКЦИЈА  

Ученици могу на овом нивоу да без припремања учествују у разговору о познатим темама и садржајима који их интересују и при том образлажу своје лично 

мишљење и реагују на мишљење других.  

Ученик може да:  

- изрази осећања (као нпр. изненађење, радост, тугу, бес и равнодушност) и реагује на одговарајуће емотивне реакције;  

- опише сопствене циљеве, надања, снове и реагује код других на исте;  

- да започне разговор или дискусију, води их, прихвата или одбија мишљење других;  

- да у интервјуу наведе конкретне информације и реагује на спонтана питања или води припремљени интервју и поставља спонтано додатна питања;  

- примењује језичка средства адекватна саговорнику и ситуацији;  

- користи реторичке стратегије (форме учтивог обраћања, повратна питања, поједностављења, реконструкције, невербална средства).  

МОНОЛОШКО ИЗЛАГАЊЕ  

Ученици могу на овом нивоу да пред публиком говоре уз припрему о темама из области њиховог искуства и интересовања, описујући релевантне садржаје и/или 

процењујући их. Могу да причају приче и извештавају о догађајима и о сазнањима поштујући одређени логички ток.  

Ученик може да:  

- изведе припремљену презентацију у вези са познатом темом и притом глобално објасни основне аспекте;  

- извести о сопственим сазнањима и опише сопствена осећања и реакције;  

- извештава о реалним догађајима;  

- користи стратегије за формирање и структурисање језичког излагања (нпр. уводне и закључне формулације, кључне речи);  

- да истакне значај одређених изјава пригодном гестиком и мимиком или наглашавањем и интонацијом.  

ЧИТАЊЕ  

Ученици могу на овом нивоу да самостално читају, разумеју и процењују различите текстове који се односе на области њихових интересовања, струке и искуства.  

Ученик може да:  

- разуме комплексније захтеве и диференциране сажетке градива током наставе;  
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- чита и разуме информативне, аргументационе, апелативне текстове (нпр. уводи, брошуре, писма читалаца, мејлови, блогови, омладински часописи или школске 

новине, веб странице за младе) као и дуже, чак и нешто комплексније стручне текстове о познатим темама;  

- прошири репертоар стратегија читања (критичко, процењујуће читање и читање са уживањем).  

ПИСАЊЕ  

Ученик на овом нивоу може да напише или сажме краћи текст о познатим темама и садржајима који их интересују користећи једноставне фазе и реченице.  

Ученик може да:  

- састави лично саопштење (кратко писмо) у којем се захваљује, извињава, договара или одговара на питање;  

- једноставним језичким средствима извештава о интересантним догађајима, описује своје хобије и интересовања и да друге пита о истим тим стварима;  

- прошири дате текстове, допуни, преиначи или пак да састави текст према датом моделу;  

- оно што је чуо, прочитао, видео или доживео репродукује кратким и једноставним реченицама и изнесе своје мишљење и запажање у вези са тим.  

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 1926 
 

Наставни предмет: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Цвећар-  вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ 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. 

Задаци наставе физичког васпитања су: 

- развију свест о неопходности коришћења рачунара у свакодневном животу и раду и значају информатике за функционисање и развој друштва;  

- примене стечена знања и вештине у стицању конкретног образовања за будуће занимање;  

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

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

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

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

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

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

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

Садржаји програма усмерени су на:  

- развијање физичких способности  

- спортско-техничко образовање  

- повезивање физичког васпитања са животом и радом.  

РАЗВИЈАЊЕ ФИЗИЧКИХ СПОСОБНОСТИ  

На свим часовима наставе физичког васпитања, предвиђа се:  

- развијање основних елемената физичке кондиције карактеристичних за овај узраст и пол; као и других елемената моторне умешности, који служе као основа за 

повећавање радне способности, учвршћивање здравља и даље напредовање у спортско техничком образовању,  

- превентивно компензацијски рад у смислу спречавања и отклањања телесних деформитета,  

- оспособљавању ученика у самосталном неговању физичких способности, помагању раста, учвршћивању здравља, као и самоконтроли и провери својих 

физичких и радних способности.  

Програмски задаци се одређују индивидуално, према полу, узрасту и физичком развитку и физичким способностима сваког појединца, на основу оријентационих 
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вредности које су саставни део упутства за вредновање и оцењивање напретка ученика као и јединственој батерији тестова и методологије за њихову проверу и 

праћење.  

СПОРТСКО ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ  

Спортско техничко образовање се реализује у II разреду кроз заједнички програм (атлетика, вежбе на справама и тлу) кроз програм по избору ученика  

Садржај 

1. АТЛЕТИКА  

У свим атлетским дисциплинама треба радити на развијању основних моторичких особина за дату дисциплину;  

1.1. Трчања:  

Усавршавање технике трчања на кратке и средње стазе:  

- 100 м ученици и ученице;  

- 800 м ученици и ученице  

- штафета 4 x 100 м ученици и ученице  

Вежбање технике трчања на средњим стазама умереним интензитетом и различитим темпом у трајању од 5 до 10 мин.  

Крос: јесењи и пролећни  

- 800 м ученице,  

- 1000 м ученици.  

1.2. Скокови:  

- Скок удаљ корачном техником.  

- Скок увис леђном техника.  

1.3. Бацања:  

- Бацање кугле, једна од рационалних техника (ученице 4 кг, ученици 5 кг).  

- Спровести такмичења у одељењу, на резултат, у свим реализованим атлетским дисциплинама.  

2. СПОРТСКА ГИМНАСТИКА: ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ  

Напомена:  

- Наставник олакшава, односно отежава програм на основу моторичких способности и претходно стечених умења ученика.  

2.1. Вежбе на тлу  

За ученике и ученице:  

- из упора за рукама, зибом, провлак згрчено напред до упора пред рукама (опружено);  

- колут напред и спојено усправом до ваге претклоном и заножењем, издржај  

- премет странце упором у "бољу" страну и спојено, премет странце у "слабију" страну  

- за напредни ниво премет напред упором  

2.2. Прескок  

За ученике коњ у ширину висине 120 цм; за ученице 110 цм:  

- згрчка;  

- разношка  

- за напредни ниво: склонка и прескоци са заножењем  

2.3. Кругови  

За ученике /доскочни кругови/:  



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 1928 
 

- њих, зањихом саскок, уз помоћ.  

2.4. Разбој  

За ученике /паралелни разбој/:  

- из упора седећег разножно пред рукама, прехватом напред и дизањем склоњено став на раменима, спуст назад у упор седећи разножно, прехват рукама иза 

бутина, сножити и зањихом саскок.  

За ученице /двовисински разбој, једна притка, вратило/:  

- вис на в/п лицем према н/п: клим, премах згрчено једном ногом до виса лежећег на н/п, прехват (може разноручно) на н/п до упора јашућег; премах одножно 

предножном (уназад) до упора предњег; замахом уназад (зањихом) саскок пруженим телом;  

- једна притка: наскок у упр предњи, премах одножно једном ногом до упора јашућег; премах одножно заножном до упора стражњег; саскок саседом (замахом 

ногама унапред).  

2.5. Вратило  

За ученике /доскочно вратило/  

- из мирног виса узмак до упора, замахом ногама уназад (зањихом) саскок увито.  

2.6. Греда  

За ученице /висока греда/:  

- залетом и суножним одскоком наскок у упор чучећи; окрет за 90° усправ у успон, окрет за 180º, лагано трчање на прстима, скок са променом ногу, кораци у 

успону до краја греде; саскок згрчено (бочно у односу на греду).  

2.7. Коњ са хватаљкама  

За ученике:  

- из упора пред рукама, коло заножно левом, коло заножно десном.  

Школско такмичење (одељење, школа): актив наставника физичког васпитања бира справе на којима ће се ученици такмичити.  

За напредније ученике: састави из система школских спортских такмичења и учешће на вишим нивоима школских такмичења.  

Минимални образовни захтеви:  

За ученике: наставни садржаји из програма вежби на тлу, прескока, једне справе у упору и једне справе у вису;  

За ученице: наставни садржаји из програма вежби на тлу, прескока, греде и двовисинског разбоја.  

СПОРТСКА ИГРА (по избору)  

Понављање и учвршћивање раније обучаваних елемената игре;  

Даље проширивање и продубљавање техничко-тактичке припремљености ученика у складу са изборним програмом за дату игру. На основу претходних умења у 

техници и тактици наставник планира конкретне садржаје из спортске игре.  

Минимални образовни захтеви  

Атлетика: трчање на 100 м за ученике и ученице, трчање на 800 м за ученике и 500 м за ученице, скок удаљ, увис, бацање кугле - на резултат.  

Вежбе на справама и тлу:  

За ученике: наставни садржаји из програма вежби на тлу, прескока, једне справе у упору и једне справе у вису;  

За ученице: наставни садржаји из програма вежби на тлу, прескока, греде и двовисинског разбоја.  

Начин остваривања програма 

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

Током реализације часова физичког васпитања давати информације о томе које вежбе позитивно утичу на статус њиховог организма, с обзиром на 

карактеристике њихове професије, а које негативно утичу на здравље.  
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Ученици који похађају трогодишње стручне школе далеко су више оптерећени у редовном образовању практичном и теоријском наставом од осталих ученика.  

Због тога је физичко васпитање, у овим школама, значајно за активан опоравак ученика, компензацију и релаксацију с обзиром на  њихова честа статичка и 

једнострана оптерећења. Теоријска знања из области физичких активности су од великог значаја за укупним бављењем физичким вежбама.  

Облици наставе  

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:  

теоријска настава  

мерење и тестирање  

практична настава.  

Подела одељења на групе  

Одељење се не дели приликом реализације;  

Настава се изводи фронтално и по групама, у зависности од карактера методске јединице која се реализује. Уколико је потребно, нарочито за вежбе из корективне 

гимнастике, приступ је индивидуалан.  

Место реализације наставе  

Садржаји програма усмерени су на:развијање физичких способности; спортско-техничко образовање; повезивање физичког васпитања са животом и радом.  

Годишњи план, програм и распоред кросева, такмичења, зимовања и других облика рада утврђује се на почетку школске године на наставничком већу, на предлог 

стручног већа наставника физичког васпитања.  

Стручно веће наставника физичког васпитања, самостално, одређује редослед обраде појединих садржаја програма и циклуса.  

Часови у току недеље треба да буду распоређени у једнаким интервалима, не могу се одржавати као блок часови. Настава се не може одржавати истовремено са 

два одељења ни на спортском терену ни у фискултурној сали.  

У свим разредима настава физичког васпитања се реализује одвојено за ученике и одвојено за ученице, а само у школама које имају по два паралелна објекта за 

физичко васпитање дозвољена је истовремена реализација часа.  

Праћење, вредновање и оцењивање  

Праћење напретка ученика у физичком васпитању се обавља сукцесивно у току читаве школске године, на основу методологије праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичком васпитању - стандарди за оцењивање физичких способности ученика и постигнућа у спортским играма  

Минимални образовни захтеви  

Атлетика: трчање на 100 м за ученике и ученице, трчање на 800 м за ученике и 500 м за ученице, скок удаљ, увис, бацање кугле - на резултат.  

Вежбе на справама и тлу:  

За ученике: наставни садржаји из програма вежби на тлу, прескока, једне справе у упору и једне справе у вису;  

За ученице: наставни садржаји из програма вежби на тлу, прескока, греде и двовисинског разбоја.  

Оквирни број часова по темама  

Тестирање и провера савладаности стандарда из основне школе (6 часова);  

Теоријских часова (2 у првом и 2 у другом полугодишту);  

Атлетика (12 часова)  

Гимнастика: вежбе на справама и тлу (12) часова;  

Спортска игра: по избору школе (12 часова);  

Физичка активност, односно спортска активност:у складу са могућностима школе а по избору ученика (10 часова).  

Пливање (10 часова);  

Провера знања и вештина (4 часа).  

ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ  
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- Из фонда радних дана и за извођење редовне наставе школа у току школске године организује:  

- Два целодневна излета са пешачењем  

- II разред до 14 км (укупно у оба правца);  

- Два кроса: јесењи и пролећни  

- Стручно веће наставника физичког васпитања утврђује програм и садржај излета, и дужину стазе за кросеве, према узрасту ученика.  

Школа организује и спроводи спортска такмичења, као јединствени део процеса наставе физичког васпитања. Спортска такмичења организују се у оквиру радне 

суботе и у друго време које одреди школа. Међушколска спортска такмичења организују се у оквиру календара које одреди Савез за школски спорт и олимпијско 

васпитање Србије које је уједно и организатор ових такмичења.  

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: МАТЕМАТИКА  

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Цвећар - вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

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.  

Садржај 

Степеновање и кореновање (11)  

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

Функција y=xн (н  Н) и њен график.  

Корен, степен чији је изложилац рационалан број. Основне операције са коренима.  

Комплексни бројеви и основне операције са њима.  

Квадратна једначина и квадратна функција (14)  
Квадратна једначина са једном непознатом и њено решавање. Дискриминанта и природа решења квадратне једначине.  
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Вијетове формуле и њихове једноставније примене. Растављање квадратног тринома на линеарне чиниоце.  

Квадратна функција и њен график, екстремна вредност.  

Простије квадратне неједначине.  

Систем од једне квадратне и једне линеарне једначине са две непознате.  

Експоненцијална функција, логаритамска функција (11)  
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).  

Полиедри (12)  
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).  

Обртна тела (10)  
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.  

НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска писмена задатка са једночасовним исправкама (12).  

Начин остваривања програма 

Основне карактеристике програма математике су: усклађеност са програмом математике за основну школу; заступљеност заједничких садржаја из програма 

математике за гимназије и стручне школе; логичка повезаност садржаја, посебно са аспекта развоја математике; настојање, где год је то било могуће, да садржаји 

математике претходе садржајима других предмета у којима се математика примењује; заступљеност оних елемената развоја математике који чине основу 

математичке културе свих свршених ученика средњих школа; хоризонтална и вертикална усклађеност између програма математике за поједине групације струка 

и степена стручне спреме, као и између ових програма и програма за поједине смерове у гимназији (распоред тема по разредима, њихов обим, основни захтеви и 

сл.).  

При избору садржаја програма била је врло значајна образовна и васпитна функција наставе математике и њен допринос даљем оспособљавању ученика да 

логички мисле и стваралачки приступају решавању различитих проблема, јер таква оспособљеност (захваљујући адекватним математичким садржајима и 

методама) има широки утицај на многобројне делатности и омогућава касније ефикасно учење.  

Веома су значајни и практични циљеви наставе математике. То значи да се води рачуна о примени математике у животу, пракси и другим научним областима које 

ученици на овом когнитивном нивоу изучавају или ће их учити касније.  

За реализацију циља и задатака наставе математике изабрани садржаји програма су довољно приступачни свим ученицима. Они такође могу и стимулативно 

деловати на ученике, јер они имају могућност да их усвоје и на нешто вишем нивоу (већи степен апстракције и генерализације, синтезе и примене, стваралачко 

решавање проблема). У вези с тим, строгост у интерпретацији садржаја треба да буде присутна у прихватљивој мери, уз ослањање на математичку интуицију и 

њено даље развијање. Мотивација и интуитивно схватање проблема треба да претходе строгости и критичности, а излагање градива мора бити праћено добро 

одабраним примерима. Након довољног броја урађених примера треба приступити генералисању појма, чињенице и сл. Наиме, школска математика не може бити 

сасвим формализована, тј. изложена строго дедуктивно. Колико ће она строга бити одређује уџбеник и наставник математике (у зависности од фонда часова, 

састава одељења и предзнања ученика).  
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ОБЈАШЊЕЊЕ САДРЖАЈА ПРОГРАМА  

(Посебне напомене о обради програмских тема) 

Неке опште напомене  

1. Да би се остварио постављени циљ, наставе математике, неопходно је у току наставе успешно реализовати одређене образовне, васпитне и практичне задатке, 

истакнуте, на почетку програма.  

Услови за успешну реализацију програма математике су: правилно планирање и редовно припремање наставника за извођење наставе; целисходно коришћење 

фонда часова и добро организован наставни процес; комбинована примена савремених наставних метода и разноврсност облика рада са ученицима, уз смишљено 

одабирање и припремање примера и задатака и употребу одговарајућих наставних средстава, учила за наставу математике и рачунара. Све то треба да одрази 

интенције програма: подизање нивоа наставе и њену актуелизацију, стварање услова у којима ће ученици сопственим напорима усвајати трајна и активна 

математичка знања и оспособљавати се за примену тих знања и стицање нових знања.  

Тако организована и извођена настава математике, уз пуно интелектуално ангажовање ученика у свим фазама наставног процеса, у већој мери је ефикасна и 

продуктивна. Такође подстиче самоиницијативу ученика у стицању знања и доприноси изграђивању радних навика и подизању радне културе ученика (што је и 

важан васпитни задатак наставе).  

2. Реализација програма математике, посебно у И разреду, треба да представља природан прелаз од наставе у основној школи и да се заснива на већ стеченим 

математичким знањима ученика (што омогућава доста добра вертикална повезаност програма математике у средњим школама и основној школи). Објективна 

ситуација изискује и извесно систематско утврђивање и обнављање оних садржаја из програма основне школе на којима се заснива обрада садржаја у средњој 

школи, а то се може постићи интегрисањем појединих садржаја из основне школе у обраду нових садржаја на оном месту где је то потребно и у оној фази наставе 

када је то актуелно (обнављање на самом часу и самостално обнављање од стране ученика кроз домаћи рад и сл.). То претпоставља смишљено и студиозно 

планирање градива од стране наставника.  

3. У погледу математичке терминологије мора постојати континуитет у односу на коришћену (прописану) терминологију у основној школи.  

4. Ради осавремењивања наставе математике и ефикаснијег усвајања садржаја, пожељно је да се обезбеди и присуство рачунарске подршке у настави математике 

(у почетној фази у фронталном облику рада и уз коришћење узорних демонстрационих програмских апликација, уколико нема услова за масован индивидуални 

рад ученика на рачунару у оквиру наставе математике).  

Објашњење садржаја - начин реализације  

(начин остваривања програма)  

За све програме даје се заједничко објашњење садржаја програма - начин остваривања програма, с тим што се евентуалне разлике које се односе на поједине 

програме, односно садржаје, наводе у одговарајућем делу.  

Овде се укратко указује само на оно што је најбитније у свакој теми програма (важни појмови, чињенице, идеје, методе и др.), тј. на оно што је основни циљ при 

реализацији садржаја, без обзира на број часова предвиђених за одређену тему. Наравно, уколико је број часова већи, садржаји теме треба да буду обрађени и 

усвојени у већој мери (и у дубину и у ширину). Тако, на пример, свака тема из програма M14 реализоваће се знатно шире и дубље него у осталим програмима. 

Ово ће у извесној мери зависити и од конкретне ситуације (природа струке, састав одељења, други услови).  

Степеновање и кореновање. У овој наставној теми треба посветити пуну пажњу усвајању појма степена и корена и савлађивању операција са њима (на 

карактеристичним, али не много сложеним задацима). Од посебног је значаја релација √ а²=│а│, а такође и децимални запис броја у тзв. стандардном облику а • 

10н, где је 1< а <10 и н З. Рационалисање обрадити на примерима у којима су имениоци облика: √а,√а ± √б. Функцију у = xн испитивати само у неколико 

случајева (за н ≤ 4), са закључком о облику графика када је изложилац н паран и када је непаран број. У вези са комплексним бројевима треба обрадити само 

основне појмове и чињенице које ће бити неопходне при изучавању садржаја о квадратној једначини. 

Квадратна једначина и квадратна функција. Садржаји ове теме значајни су са становишта систематског изграђивања алгебре и практичних примена. Треба 

решавати и једначине са непознатом у имениоцу разломка, које се своде на квадратне једначине, као и једноставније једначине са параметрима. Посебну пажњу 

посветити примени квадратних једначина и неједначина у решавању разноврсних, а једноставнијих проблема. Неопходно је да ученици добро науче да скицирају 
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и "читају" график квадратне функције. При испитивању квадратне функције у већој мери треба користити управо њен график (његову скицу), не инсистирајући 

много на одређеној "шеми испитивања функције" у којој цртање графика долази тек на крају. Квадратне неједначине треба решавати користећи знања о знаку 

квадратног тринома, као и знања о решавању линеарних неједначина. Решавати и једноставније ирационалне једначине (у програмима M12-M14). 

Експоненцијална и логаритамска функција. Приликом обраде ових функција, за уочавање њихових својстава користити првенствено графичке 

интерпретације. На једноставним примерима упознати одређивање логаритама без употребе џепних рачунара (у циљу продубљивања појма логаритма). 

Логаритмовање обрадити у мери неопходној за практичне примене (уз коришћење џепних рачунара). 

Полиедри и обртна тела. У обради ових садржаја (у ствари, продубљивању и допуњавању знања која о њима ученици већ имају) значајно је да ученици већ 

усвојене основне појмове и чињенице просторне геометрије умеју успешно да примењују у решавању задатака (једноставнијих), укључујући и оне практичне 

природе (одређивање запремине модела неког геометријског тела, конкретне грађевине или предмета, ако унапред нису дати неопходни подаци и сл.). Ученици 

треба да "виде" да се изучавана својства просторних фигура широко користе у пракси, астрономији, физици, хемији и др. Посветити пажњу даљем развијању 

логичког мишљења и просторних представа ученика, уз позивање на очигледност, коришћење модела (или приручних средстава) и правилно скицирање 

просторних фигура. Рационалније је и боље прво наћи решење задатка у "општем облику", па онда замењивати дате податке. Корисно је повремено од ученика 

захтевати да дају процену резултата рачунског задатка (нпр. запремине, површине). Може се као задатак дати одређивање односа површина и односа запремина 

сличних полиедара и сличних обртних тела, као и одређивање полупречника уписане или описане сфере одређеног геометријског тела. Обрасце за површину и 

запремину лопте и њених делова није потребно изводити. 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Б. НАСТАВНИ ПРОГРАМ  Изборни предмети: ЦВЕЋАР-ВРТЛАР (Други разред) 

Наставни предмет: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Цвећар - вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6 /2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ предмета је да се кроз стицање знања, овладавање вештинама, формирање ставова и система вредности допринесе оспособљавању ученика за компетентан, 

одговоран и ангажован живот у хуманом и демократски уређеном друштву утемељеном на основним људским вредностима, поштовању људских и грађанских 

права, у коме се уважава различитост, остварује солидарност и брига за друге. 

Задаци наставе грађанског васпитања су да ученици: 

- стекну знања о функционисању демократски уређеног друштва, улози грађанина, документима и институцијама које доприносе владавини права;  

- усвоје вредности на којима се заснивају људска права и демократско друштво;  

- развију спремност да делују у духу поштовања демократских вредности;  

- јачају осећање самопоштовања, личног и групног идентитета;  

- разумеју сложеност живота у мултикултуралној заједници и потребу узајамног уважавања и поштовања различитости;  

- јачају осетљивост на појаве нетолеранције, дискриминације, стереотипа и предрасуда;  

- разумеју значај сарадње и заједништва за добробит појединца и друштва, и овладају вештинама рада у групи и групног одлучивања;  

- узму учешће у животу заједнице, покрећу акције и преузимају одговорност за личне одлуке;  

- овладају вештинама успешне комуникације и примењују их у свакодневном животу;  

- разумеју природу и узроке сукоба, упознају технике конструктивног решавања сукоба и примењују их у свакодневном животу;  

- унапреде способности за прикупљање, анализу, организацију, критичку процену, примену и преношење информација из различитих извора релевантних за 

живот у демократском друштву;  

- унапреде способност исказивања сопственог става уз коришћење аргумената;  

- унапреде способности планирања личног и професионалног развоја 

Садржај 

Уводни час - Упознавање са садржајем предмета и начином рада.  

Права и одговорности  

1. Основни појмови  

- Потребе и права  
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- Права и правила у учионици  

- Права и закони  

- Међународни документи о заштити права: Универзална декларација о људским правима и Конвенција о правима детета...  

- Права и вредности  

2. Врсте права и односи међу правима  

- Врсте права  

- Односи међу правима  

- Сукоб права  

- Дечја и људска права  

- Задаци за вежбање Познавање Конвенције и заступљеност права штампи  

3. Права и одговорности  

- Одговорности одраслих I  II  

- Одговорности деце  

- Задаци за вежбање: Права и правила у учионици II  

4. Кршење и заштита права  

- Кршење права детета  

- Заштита права детета  

5. Планирање и извођење акција (у школи или локалној средини) у корист права  

- Сагледавање промена  

- Партиципација у школи I и II  

- Избор проблема I и II  

- Како решити проблем I и II 

- Израда плана акције I и II  

- Анализа могућих ефеката акције  

- Приказ и анализа групних радова  

- Планирање и извођење акције - акција по избору ученика  

- Завршни анализа акција/планова и резимирање и евалуација наставе целог предмета.  

Начин остваривања програма 

Програм грађанског васпитања је тако конципиран да су његов циљ и задаци широко постављени у сфери когнитивног (знање, разумевање, опште когнитивне 

вештине и способности), психо-социјалног (ставови, вредности, социјалне вештине и способности) и конативног (активно и одговорно делање) развоја ученика. 

То је могуће остварити ако се садржај програма третира на интегрисан начин, сталним међусобним повезивањем, умрежавањем појмова и појава. Формирање 

ставова и вредности, као и овладавање вештинама, захтева дужи временски период, више прилика за активности ученика које воде разумевању сложених 

феномена и практиковању наученог, а резултат је кумулативног дејства свих активности које се дешавају на часовима грађанског васпитања.  

Уз садржај програма није наведен препоручени број часова по темама и наставници имају слободу у планирању којим редоследом ће поједине садржаје 

обрађивати, на који начин ће то радити, којом динамиком, али увек настојећи да их међусобно повезују и да то води ка остварењу дефинисаних задатака 

предмета.  

Оствареност задатака у великој мери зависи од начина на који се садржај обрађује и зато је важно посветити пажњу одабиру одговарајућих метода и техника рада 

са ученицима. Дискусије, дебате, пројекти, есеји, реаговање на одређене теме, радионице, демонстрације, симулације, играње улога, вртлог идеја, припрема 
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речника, анализа медијских информација, истраживање и анализа добијених резултата, студије случаја, промоције, организовање кампање, покретање акција су 

само неке од активности које су погодне у реализацији овог програма. При примени сложенијих активности (по организацији или трајању) постигнути резултати 

нису најважнији, односно прати се и вреднује како је текла организација, сарадња ученика, поштовање процедура, уочавање тешкоћа, идентификација могућих 

помагача, овладавање вештином представљања постигнутог, размена искуства између група и друго. На тај начин нема неуспешних и свака активност доприноси 

остварењу задатака.  

Посебну пажњу у предмету грађанско васпитање имају продукти ученичких активности који могу бити различите врсте као што су постери, аудио-визуелни 

записи, презентације, прикази резултата истраживања и друго. Они се могу користи при интеграцији или рекапитулацији пређених садржаја, процени 

напредовања ученика као и самопроцени наставника колико успешно ради. Продукти се могу користити и ван групе, на пример на изложби у холу школе, у 

школским новинама, сајту школе, у раду ученичког парламента, у локалној заједници или локалним медијима.  

Како реализација програма треба да се одвија у складу са принципима активне, проблемске и истраживачке наставе са сталним рефлексијама на одговарајуће 

појаве из друштвеног контекста прошлости и још више садашњости посебан захтев за наставнике представља потреба за припремом стално нових, актуелних 

материјала који најбоље одговарају садржају, циљевима и задацима предмета. Они се могу наћи у различитим изворима информација, с тим да треба оспособити 

и охрабривати ученике да и сами проналазе материјале који су погодни за обраду на часовима. Одговарајући филмови (изабрани делови) посебно су погодни за 

предмет грађанско васпитање јер подстицајно делују на ученике да искажу мисли, осећања и ставове. Интернет и различите социјалне мреже такође треба 

укључити у наставу грађанског васпитања јер су то облици комуникације који су блиски младима и на којима се могу препознати и анализирати многи проблеми 

живота у савременом свету.  

Због специфичног статуса предмета, односно могућности да га ученици нису континуирано похађали, или га уопште нису похађали у претходним разредима, за 

очекивати је да у свакој групи постоје ученици са различитим искуством у области грађанског васпитања. Уводни часови су прилика да се направи размена и 

сагледају знања, ставови, вредности и вештине које поседују ученици у вези са садржајем који ће бити обрађиван. То је полазна основа за планирање реализације 

наставе за сваку конкретну групу. Овај проблем не би требало третирати као препреку за реализацију програма јер наставници могу идентификовати ученике у 

групи који се издвајају својим компетенцијама, припремити за њих посебне захтеве као и укључити их у наставни процес на различите начине, а посебно кроз 

вршњачко подучавање.  

У реализацији овог програма наставници пружају информације, осмишљавају, организују и усмеравају ученичке активности, креирају атмосферу у којој се 

настава одвија, дају повратну информацију, процењују напредовање ученика и оцењују их. Наставници у свом раду могу користити постојеће приручнике 

грађанског васпитања за средње школе, друге приручнике релевантне за образовање за демократију и грађанско друштво као и специјализоване сајтове на којима 

се могу наћи одговарајући текстови, примери, идеје за активности.  

Активности на часу треба да се одвијају у атмосфери где доминира поверење, поштовање различитости, међусобно уважавање, конструктивна комуникација, 

демократске процедуре. Наставник је главни креатор климе на часу и треба да буде свестан да се и на тај начин доприноси остварењу циља предмета.  

За подстицање ученичких активности изузетно су важна питања која им се постављају. Она би требало да буду унапред припремљена, са свешћу шта се њима 

жели постићи у односу на задатке предмета, јасна, захтевна али не и сувише компликована, по тежини различита да би подстакла учешће већег броја ученика.  

Питања добијају пун смисао уколико су праћена одговарајућом повратном информацијом од стране наставника, као и других ученика. Повратна информација 

може бити и ново питање, парафразирање или похвала. Она доприноси остварењу многих задатака, подстицању самопоуздања, учешћа у раду групе и мотивације 

за предмет.  

Праћење напредовања ученика започиње иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази и у односу на шта ће се процењивати његов даљи ток 

напредовања. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са  

Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању исхода предмета, као и напредак 

других ученика у групи уз одговарајућу аргументацију.  

Садржај грађанског васпитања је природно повезан са неким наставним предметима које ученици изучавају и добро је стално указивати на те везе и по потреби и 

могућностима организовати заједничке тематске часове.  
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Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ВЕРСКА НАСТАВА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Цвећар - вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

35   / 

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње школе ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 6/2003, 23/2004,  9/2005 и 11/2016) 

ЦИЉЕВИ верске наставе, као изборног предмета, у оквиру средњошколског образовања и васпитања јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство 

традиционалних цркава и верских заједница које живе и делају на нашем животном простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот 

и 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. Притом упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене, историјски дате цркве или верске заједнице треба да се 

остварује у отвореном и толерантном дијалогу, уз уважавање других религијских искустава и философских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних 

искустава и достигнућа човечанства. 

ЗАДАЦИ верске наставе су 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; 

- буди потреба и 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; 

- развија и негује 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 своје властите личности и ка 

остваривању сусрета са светом, са природом и, пре и после свега, са Богом; 

- изграђује способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског стваралаштва у науци и другим 

областима; 

- изграђује свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и 

природи. 

Православни катихизис (веронаука) 

ЦИЉ наставе православног катихизиса (веронауке) у средњем образовању и васпитању јесте да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући 

две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки (будући) живот (димензију идеалног). То значи да ученици систематски 

упознају православну веру у њеној доктинарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се излагање хришћанског виђења живота и 

постојања света обавља у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којима се настоји показати да хришћанско виђење 

(литургијско, као и подвижничко искуство Православне Цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и верско 

образовање. Све ово спроводи се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и на делатном плану, уз настојање да се доктринарне поставке 

спроведу у свим сегментима живота (однос са Богом, са светом, са другим људима и са собом). 

ЗАДАЦИ у настави православног катихизиса (веронауке) су да код ученика: 

- развије отвореност и однос према Богу као Другој и другачијој Личности у односу на нас, као и отвореност и однос према другом човеку као икони  Божјој, 
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личности, такође, другачијој у односу на нас, те да се између ове две релације оствари узајамно зависна веза (свест о заједници); 

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

односу са природом која нас окружује и друго, као и за одговарање на питања у светлу православне хришћанске вере и искуства Цркве; 

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

областима стваралаштва (при чему се остварује комплементарност са другим наукама); 

- помогне у одговорном обликовању заједничког живота са другим, у изналажењу равнотеже између властите личности и заједнице, у остварењу сусрета са 

светом (са људима различитих култура, религија и погледа на свет, са друштвом, са природом) и са Богом; најзад, 

- изгради уверење да је свет и све што је у њему, створен за вечност, да су сви створени да буду причасници вечног живота, те да се из те перспективе код ученика 

развије способност разумевања, преиспитивања и вредновања сопственог односа према другом човеку као непоновљивом бићу и према творевини Божјој и 

изгради спремност на покајање. 

Циљ верске наставе у другом разреду је изграђивање свести код ученика да је лична заједница човека са Богом и са другим човеком основ постојања, као 

личности и природе човека, тако и постојања природе уопште. Ово гледиште треба утемељити најпре на учењу Православне Цркве о Богу који је један али у исто 

време и тројичан - заједница личности Оца са Сином и Светим Духом, а затим и на људском искуству личности. 

Садржај 

Први сусрет 

- сусрет катихете (вероучитеља) са ученицима после летњег распуста, разговор о садржају програма овог разреда и о начину остваривања програма. 

Света Тројица - један Бог 

- Вера у Бога у Старом и Новом Завету (човек је личност и тражи Бога као личност). 

- Један Бог је Отац - конкретна личност (личност је биће заједнице). 

- Исус Христос - Син Божији (неодвојивост човека од Бога, истинско Богољубље је увек човекољубље). 

- Свети Дух - треће лице Свете Тројице (највећи дар Божији човеку је слобода). 

- Тумачење вере у Свету Тројицу као једног Бога (сваки човек је икона Божја зато што је личност, човек појављује истинско своје ја само у заједници слободе, 

љубави са другим човеком). 

Бог као биће заједнице 

- Старојелинско философско схватање бића (природа не постоји сама за себе). 

- Јединство и мноштво (личност човека, као апсолутног и непоновљивог бића извире из заједнице са другом личношћу). 

- Личност Оца јесте узрок постојања божанске природе (важност постојања првог у људској заједници, превазилажење колективизма у коме су људска бића 

бројеви и средства за остваривање циљева који су виши од само постојања човека). 

- Личност и индивидуа (индивидуализам као негација личности, односно човечности). 

Последице вере у Бога као Свету Тројицу по живот људи 

- Хришћанство је Црква (заједница слободе као основ постојања човека као личности и природе). 

- Црква - истина као заједница (истина као пројављивање личности, о потреби превазилажења апстрактних конструкција лажно названих истинама). 

- Црква - заједница будућег века (дијалектички однос између историје и будућег века као истинског постојања човека и света). 

- Религија или Црква (преимућство Цркве над религијама). 

- Црква - циљ историје (стварно биће и мисија Цркве). 

За успешно реализовање наставе православног катихизиса неопходан је уџбеник, слике, иконе, цртежи и... 

Начин остваривања програма 

Катихизација (веронаука, изучавање истине вере) јесте литургијска делатност. То значи да је она заједничко дело катихете (вероучитеља) и његових ученика. 
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Свака истина вере предаје се и преноси као реалност самога живота, као опис искуства, првенствено као реалност живота у Цркви и опис њеног искуства. Нема и 

не може бити апстрактних истина и аксиома. Катихеза ("веронаука") не постоји ради гомилања података и информација или у служби теоретског "знања о вери" 

него као мистагогија, увођење у праксу живота и отварање могућности да ученик и лично усвоји искуство Цркве кроз слободно учешће у њеном животу, 

првенствено у њеној Литургији. 

Наставни процес ће имати свој пуни смисао и успех заједничким учешћем катихете (вероучитеља) и његових ученика у Литургији и у свим облицима и изразима 

живота у Цркви. 

Катихета (вероучитељ) дужан је да помогне својих ученицима да превазилазе неповерење према другима и да се истовремено ослобађају претеране и нездраве 

заокупљености собом и својим стварним и привидним проблемима. Часови катихизиса (веронауке) биће, следствено, усмерени на изграђивање поверења, љубави 

и заједништва међу ученицима у одељењу и у школи, као и у односу према људима уопште. Развијање овакве животне оријентације код ученика биће праћено и 

неговањем осећања одговорности за животну средину и за природу као целину. 

Притом ученици треба да осете да остваривање јединства са другим нипошто не значи опасност по њих, понајмање пак значи укидање личне различитости и 

особености. Напротив: прихватајући једни друге и показујући узајамну љубав, млади - и сви људи - истовремено чувају, поштују и унапређују своју и туђу 

личност, односно личну самосвојност сваког појединца. 

У складу са оваквим циљем наставног процеса, при обради наставних јединица - заступљеној и овде, као и у основној школи, првенствено на динамичан нажин и 

дијалошким методом - треба ставити нагласак више на доживљајно, а мање на сазнајно, више на формативно, а мање на информативно. Циљ ће бити постигнут 

ако ученик, уз несебичну и ненаметљиву помоћ свога катихете, открије и себе и друге као непоновљиву вредност, а свој животни програм дефинише као трајни 

подвиг прихватања и поштовање других, стицања поверења и љубави према њима. Притом би он спонтано препознао Цркву као простор остваривања личности и 

заједнице, а Једног у Тројици Бога као извор и пуноћу тога датог и задатог животно-вредносног програма. 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 1942 
 

В. НАСТАВНИ ПРОГРАМ Обавезни стручни предмети: ЦВЕЋАР-ВРТЛАР (Други разред) 

Наставни предмет: ЦВЕЋАРСТВО 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Цвећар - вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

105    

Недељни фонд часова: 3    

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, 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011-др.правилници, 6/2012-др.правилници, 

5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018-др.правилници) 

Циљ наставе овог предмета је да ученици стекну основна знања из ове дисциплине, да се оспособе за њихову примену и да им стечена знања буду основа за даље 

стручно образовање. 

Задаци наставе предмета су: 

- стицање основних знања о саставу земљишта, њиховим особинама, педогенетским процесима и плодности земљишта; 

- овладавање основним знањима неопходним за разумевање исхране биљака; 

- упознавање основних цветних врста које се гаје у нашим климатским условима и савлађивање важнијих фаза производње; 

- оспособљавање за израду аранжмана од резаног, сувог и саксијског цвећа за различите прилике. 

Садржај 

БИОЛОШКО - МОРФОЛОШКЕ ОСОБИНЕ ЦВЕТНИХ КУЛТУРА (1) 

Корен, лист, цвет, семе. 

ПОДЕЛА ЦВЕТНИХ КУЛТУРА (1) 

Једногодишње, двогодишње, вишегодишње, луковичасте, гомољасте, саксијско и друго цвеће затвореног простора. 

ЈЕДНОГОДИШЊЕ ЦВЕЋЕ (25) 

Производња једногодишњег цвећа. Употреба и значај једногодишњег цвећа. Врсте: Ageratum, Antirrhinum, Calendula, Coleus, Helichrysum, Verbena, Tagetes, 

Alyssum, Begonia semperflorens, Celosia, Chrysanthemum, Carinatum, Dianthus, Ipomea, Petunia, Salvia, Zinnia, Gipsofila, Phlox, итд. 

ДВОГОДИШЊЕ ЦВЕЋЕ (6) 

Појам, производња, употреба и значај. Врсте:  Bellis, Viola tricolor, Myosotis, Silene, Dianthus barbatus, Althea, Digitalis, Cheiranthus 

ПЕРЕНЕ (18) 

Појам, размножавање - производња. Употреба и значај. Подела према захтевима средине. Нега перена. Врсте:  Achilea, Aquilegia, Aster, Coreopsis, Helianthemum, 

Delphinium, Liatris, Dianthus, Dicentra, Gaillardia, Aubrietia, Bergenia, Campanula, Centaurea, Cerastium, Hosta, Iris, Lupinus, Paeonia, Papaver, Primula, Rudbeckia, 

Sedum, Stachys, Statica, Vinca. 

ЛУКОВИЧАСТО ЦВЕЋЕ (25) 

Појам, значај, однос према условима средине и нега. Производња луковица, садња и вађење, чување. Употреба врсте:  Tulipa, Hyacinthus, Narcissus, Gladiolus, 
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Begonia, Dahlia, Canna, Lilium и др. 

ГАЈЕЊЕ ЦВЕТНИХ КУЛТУРА ЗА РАНО ЦВЕТАЊЕ (20) 

Теоретске основе поспешивања. Методе поспешивања појединих култура,  Tulipa, Hyacinthus, Narcissus, Gladiolus, Lilium, Convallaria, pospešivanje šiblja. 

Pospešivanje Asparagus-a, pospešivanje Iris-a i Freesia-e  

ОСНОВИ АРАНЖИРАЊА (9) 

Правила о бојама, симболи у јапанском цветном аранжману. 

Основна техника аранжирања - посуде, средства за причвршћивање, алат и помоћни материјал. 

Конзервирање биљног материјала (резање под водом, повећање површина упијања, третирање врућом водом, сагоревање стајњака, потапање, хемијска средства). 

Основни принципи аранжирања: главне гране (схин, сое, хикае) дужина главних грана. 

Аранжирање сувих цветних аранжмана, букета, корпи, цвећа за смртне случајеве "сузе", венци итд. 

Начин остваривања програма 

У другом разреду програм из цвећарства обухвата поделу цветних култура и упознавање са морфолошким и производним особинама једногодишњег, 

двогодишњег и вишегодишњег и луковичастог цвећа, као и основна аранжирања. 

У посебном поглављу се обрађују наставне јединице из цветног семенарства као значајног дела хортикултурне производње за наше поднебље, а неопходно 

запостављеног у производњи. 

За остваривање овог програма поред свестране припреме наставника, неопходна је стручна литература са фотографијама цветних култура и аранжмана, слајдови, 

свежи и хербаризовани примерци цветних врста. 

У току године треба организовати изложбе цвећа, у стакленицима и другим производним просторима, сајмовима, цвећарама, стручним институцијама и другим 

стручним школама и факултетима. 

Посебно наставник мора упућивати ученика на стручну литературу, како нашу тако и страну. 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ДЕНДРОЛОГИЈА СА РАСАДНИЧАРСТВОМ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други  

Образовни профил: Цвећар - вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

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, 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011-др.правилници, 6/2012-др.правилници, 

5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018-др.правилници) 

Циљ наставе овог предмета је да ученици стекну основна знања из ових дисциплина и да се оспособе за њихову примену и да им стечена знања буду основа за 

даље стручно усавршавање. 

Задаци наставе предмета су: 

- да ученици упознају биолошке особине дрвенастих врста биљака које су заступљене у хортикултури; 

- да се оспособе да стечена знања примене у раду у расаднику и другим зеленим површинама; 

- да се ученици оспособе за рад у расадничкој производњи како би успешно производили висококвалитетни расаднички материјал. 

Садржај 

ОПШТИ ДЕО (5) 

Значај и циљ предмета. 

Декоративна својства дрвенастих врста: круна, лишћа, цвета, плода и стабла. 

Биоеколошка својства дрвенастих врста. 

ПОСЕБНИ ДЕО (65) 

Систематика дрвенастих врста. 

Четинари:  Ginkgo, Abies, Cedrus, Chamaecyparis, Cupressus, Juniperus, Larix, Pinus, Picea, Pseudotsuga, Sequoia, Taxodium, Taxus, Thuja. 

Lišćari: Acer, Aesculus, Ailanthus, Alnus, Betula, Carpinus, Castanea, Catalpa, Celtis, Cercis, Corylus, Fagus, Fraxinus, Juglans, Liriodendron, Magnolia, Malus, Morus, 

Paulownia, Pirus, Platanus, Populus, Prunus, Quercus, Robinia, Gleditshia, Maclura, Koelreuteria, Salix, Sophora, Sorbus, Tilia, Ulmus. 

Украсно шибље: Украсно шибље -  Berberis, Buddleia, Cotoneaster, Crataegus, Deutzia, Eleagnus, Forsythia, Hibiscus, Hydrangea, Illex, Kerria, Laburnum, Ligustrum, 

Mahonia, Philadelphus, Piracantha, Rhododendron, Rhus, Ribes, Rosa, Spirea, Symphoricarpus, Syringa, Tamarix, Viburnum, Weigela, Buxus, Euonymus. 

Повијуше: Ampelopsis, Hedera, Tecoma, Clematis, Wisteria, Lonicera. 

Начин остваривања програма 

Програмски садржаји дендрологије са расадничарством су организовани у тематске целине за које је наведен оријентациони број часова за реализацију. 

Наставник, при изради оперативних планова, дефинише степен прораде садржаја и динамику рада, водећи рачуна да се не наруши целина наставног програма, 

односно да свака тема добије адекватан простор и да се планирани циљеви и задаци предмета остваре. При томе, треба имати у виду да формирање ставова и 

вредности, као и овладавање вештинама представља континуирани процес и резултат је кумулативног дејства целокупних активности на свим часовима 

дендрологија са расадничарством што захтева већу партиципацију ученика, различита методска решења, велики број примера и коришћење информација из 
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различитих извора. 

Битно је направити добре планове рада како би ученици током године пратили технолошке промене на биљкама као и технологију производње. 

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, самопроцену, презентацију својих радова и групних пројеката и ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

Посебно за део дендрологије наставник мора користити што више очигледних средстава јер очигледност у настави, поступност и систематичност у излагању 

имају пресудну улогу у савлађивању градива и развијању естетских вредности. 

У делу расадничарства посебно истицати технику рада и технологију производње. Посебно се препоручује настава ван учионице, стручни излети и стручне 

екскурзије како би се што више теоријска знања повезала са практичним радом. 

Оцену ученика треба формирати на основу усменог одговора и детерминације биљног материјала, као и формираног хербаријума који ученици треба да праве 

током друге године. 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ПОЉОПРИВРЕДНА ТЕХНИКА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други  

Образовни профил: Цвећар - вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

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, 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011-др.правилници, 6/2012-др.правилници, 

5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018-др.правилници) 

Циљ предмета пољопривредне технике је стицање знања из пољопривредних машина, опреме, алата и уређаја у области цвећарске, вртларске и повртарске 

производње. 

Задаци наставе предмета су: 

- оспособљавање ученика стицањем самосталности у руковању ручним алатом и механизацијом; 

- оспособљавање ученика да стечена теоретска знања примењују у производњи 

Садржај 

ТЕХНОЛОГИЈА МЕТЕРИЈАЛА (5) 

Појам и подела материјала. Особине материјала. Значај метала, њихова подела и својства. Легуре (значај, подела и примена). Остали материјали. Корозија. 

Горива. Мазива. 

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ (5) 

Појам и подела машинских елемената. Елементи за преношење снаге и кретање. Елементи за спровођење течности, паре и гасова. 

МОТОРИ (5) 

Мотори са унутрашњим сагоревањем. Саставни делови мотора. Непокретни и покретни делови мотора и разводни механизам. Принцип рада мотора. Уређаји на 

мотору. 

ТРАКТОРИ (4) 

Подела трактора по конструкцији и намени. Делови трактора. Додатни уређаји на трактору. 

МЕРЕ ЗАШТИТЕ НА РАДУ (2) 

Примена прописа заштите на раду у цвећарској, вртларској и повртарској производњи. 

МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ ЗА ОСНОВНУ ОБРАДУ ЗЕМЉИШТА (3) 

Плугови - подела, конструкција, регулисање, одржавање, начин рада и учинак. 

МАШИНЕ ЗА ДОПУНСКУ ОБРАДУ ЗЕМЉИШТА (3) 

Ротофрезе, култиватори, дрљаче, ваљци - подела, конструкција, подешавање, издржавање, начин рада и учинак. 

МАШИНЕ ЗА ЂУБРЕЊЕ (3) 

Расипачи минералних ђубрива. Расипачи стајског ђубрива. Машине и цистерне за расипање течних ђубрива - подела, конструкција, регулисање, одржавање, 

техника рада и учинак. 
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МАШИНЕ ЗА СЕТВУ И САДЊУ (4) 

Сејалице. Саднице - подела, конструкција, подешавање, одржавање, техника рада и учинак. 

РУЧНИ АЛАТ И ОПРЕМА (4) 

Подела ручног алата, својства, одржавање. Опрема за заливање и орошавање. 

МАШИНЕ ЗА ЗАСНИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА (3) 

Машине за сетву семена трава - подела, принцип рада сејалице, одржавање сејалица. Секачи бусенова. Принцип рада. Аеробна, Специјални ваљци за травњаке. 

Косачице - типови, класична травокосачица, дисконтна травокосачица, бензинска травокосачица и електрична травокосачица. Подешавање и одржавање машина 

за заснивање и одржавање травњака. 

МАШИНЕ И ОПРЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ (3) 

Стационарни уређаји за наводњавање. Полупокретни уређаји за наводњавање. Покретни уређаји за наводњавање, одржавање и регулисање машина и опреме за 

наводњавање. 

МАШИНЕ И ОПРЕМА ЗА РАД У РАСАДНИЧАРСТВУ И ЗАШТИЋЕНИМ ОБЈЕКТИМА (6) 

Машине за производњу садница са незаштићеним жилним системом и заштићеним жилним системом. Машине и уређаји за аутоматизовану производњу садница. 

Стакленици. Пластеници. Топле леје. 

МАШИНЕ ЗА НЕГУ КРУНА ДРВЕЋА (2) 

Ручна тестера, ручне маказе, бензинско-моторне тестере, електромотори, тестере, аутодизалице, одржавање и регулисање. 

МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ ЗА ПРЕСАЂИВАЊЕ ОДРАСЛИХ СТАБАЛА (2) 

Тракторске бушилице за бушење рупа. Вадилице стабала. Одржавање и регулисање. 

МАШИНЕ И ОПРЕМА ЗА ЗАШТИТУ (4) 

Прскалице. Орошивачи. Замагљивачи. Запрашивачи. Заштитна опрема. Одржавање. Регулисање. Мере заштите при коришћењу машина. 

МАШИНЕ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ ЗЕМЉИШТА (2) 

Намена, технички опис, принцип рада. 

МАШИНЕ И ОРУЂА ЗА ПРИПРЕМУ ЗЕМЉИШНИХ СМЕША (2) 

Ручни алати. Машине за компост. Пресе за саксије, ручне, ножне, аутоматске. 

МАШИНЕ ЗА ДОРАДУ СЕМЕНА И ОСТАЛОГ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА (3) 

Машине за класирање луковица и гомоља, бројилица за луковице и гомоље, уређаји за повезивање и паковање садног материјала. 

СТАКЛЕНИЦИ, ПЛАСТЕНИЦИ (5) 

Конструктивни опис, материјал за изградњу конструкције стакленика, типови стакленика, хлађење, грејање, проветравање, унутрашња опрема стакленика, 

механизам за сенчење и замрачивање стакленика. Економска оправданост подизања (изградња) стакленика и пластеника на цену финалног производа. 

МАШИНЕ ЗА ТРАНСПОРТ И ВУЧУ (3) 

Избор врсте транспорта, камиони, трактори, агрегатирање трактора са транспортним средством. 

Начин остваривања програма 

Програмски садржаји пољопривредне технике су организовани у тематске целине за које је наведен оријентациони број часова за реализацију. Наставник, при 

изради оперативних планова, дефинише степен прораде садржаја и динамику рада, водећи рачуна да се не наруши целина наставног програма, односно да свака 

тема добије адекватан простор и да се планирани циљеви и задаци предмета остваре. При томе, треба имати у виду да формирање ставова и вредности, као и 

овладавање вештинама представља континуирани процес и резултат је кумулативног дејства целокупних активности на свим часовима пољопривредне технике 

што захтева већу партиципацију ученика, различита методска решења, велики број примера и коришћење информација из различитих извора. 

При реализацији овог предмета треба стално имати у виду задатке дате уз програм. Посебно треба водити рачуна о корелацији садржаја овог премета са сродним 
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садржајима других предмета. Неопходно је и стално повезивање садржаја са искуствима из праксе. Посебно је значајно обрадити мере заштите на раду у 

нормалним и ванредним условима. 

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; самопроцену, презентацију својих радова и групних пројеката и ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

Уколико постоје услови, часове пољопривредне технике реализовати у машинском парку школе или у машинском парку предузећа која располажу потребним 

машинама како би се наставни план што потпуније реализовао. 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ПОДИЗАЊЕ И НЕГА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други  

Образовни профил: Цвећар - вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

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, 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011-др.правилници, 6/2012-др.правилници, 

5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018-др.правилници) 

Циљ наставе овог предмета је да ученици стекну потребна знања о зеленим површинама, њиховим врстама, начину подизања и неговања.  

Задаци наставе предмета су: 

- схватање улоге и значаја које имају зелене површине у животу човека; 

- практично оспособљавање ученика за успешну примену стечених знања приликом подизања и неговања зелених површина. 

Садржај 

ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ ГРАДОВА И НАСЕЉА (6) 

Увод у предмет и значај зелених површина. Утицај зелених површина на климу околине, влажност ваздуха, садржај нечистоће у ваздуху, температуру околине, 

кружење ваздуха и ширење буке. Декоративно-естетски значај зелених површина. 

Класификација зелених површина. 

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ (7) 

Скидање и депоновање хумуса. Планирање терена (нивелисање), ископ земље. Одвод атмосферских талога, припрема земљишта за сетву и садњу - поправка 

физичких, хемијских и биолошких особина новоформиране зелене површине. 

Одвод атмосферских талога, површинско и подземно одвођење сувишних вода. 

ЗИДАРСКИ РАДОВИ (7) 

Грађевински материјал: песак, шљунак, креч, дрво, камен, синтетички материјал. Подизање зидова од цигле, камена, бетона. Изградња степеница. 

ИЗРАДА СТАЗА И САОБРАЋАЈНИЦА (6) 

Трасирање, ископ и изградња постељице. Радови поплочавањем циглом, природним и обрађеним каменом, бетонским плочама, изградња ивичњака, ригола и 

шкарпи. Завршни радови. 

ТЕСАРСКИ РАДОВИ (4) 

Обла полутесана и тесана грађа. Импрегнација дрвета. Израда ограда, капија, пергола и др. 

ПОДИЗАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА (30) 

Припрема земљишта за сетву и садњу. Набавка и допрема садног материјала. Време садње. Орезивање пре садње, у току вегетације, подмлађивање, формирање 

круне дрвенастих садница. Садња дрвенастих садница и стаблашица. Садња украсног шибља и зимзеленог шибља. Садња четинара и солитера. Садња ружа, 

садња живе ограде. Садња луковица, вишегодишњег и другог цвећа. Садња у цветне судове, камењаре, алпинусе и сл. 

Пресађивање старијих садница. 
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Подизање травњака и нега травњака. 

НЕГОВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА (10) 

Заливање, окопавање - плевљење. Ђубрење, прихрањивање, орезивање, неговање круне, заштита од болести и штеточина. Чишћење и грабљење, метење итд. 

Начин остваривања програма 

Програмски садржаји предмета подизање и нега зелених површина су организовани у тематске целине за које је наведен оријентациони број часова за 

реализацију. Наставник, при изради оперативних планова, дефинише степен прораде садржаја и динамику рада, водећи рачуна да се не наруши целина наставног 

програма, односно да свака тема добије адекватан простор и да се планирани циљеви и задаци предмета остваре. При томе, треба имати у виду да формирање 

ставова и вредности, као и овладавање вештинама представља континуирани процес и резултат је кумулативног дејства целокупних активности на свим часовима 

предмета подизање и нега зелених површина што захтева већу партиципацију ученика, различита методска решења, велики број примера и коришћење 

информација из различитих извора. 

При реализацији треба стално имати у виду задатке и циљеве који су дати у програму, као и о корелацији са сродним предметима - цвећарством и 

пољопривредном техником. 

Реализација програмских садржаја треба да буде праћена применом дидактичких принципа, савремених наставних метода, средстава и облика рада са ученицима. 

Да би ученици успешно савладали и схватили циљ овог предмета потребно је око 30 одсто предметних часова користити за утврђивање садржаја програма. 

Наставник при излагању наставног садржаја посебно треба да истиче начин и поступак рада, да наводи примере из праксе, како би се ученици што боље 

оспособили за самостално практично извођење радова на терену. 

У току године треба организовати наставу ван учионице а по могућности и стручне екскурзије које би подразумевале обилазак јавних зелених површина и 

присуствовање формирању већих зелених површина. 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ПОВРТАРСТВО 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други  

Образовни профил: Цвећар - вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

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, 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011-др.правилници, 6/2012-др.правилници, 

5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018-др.правилници) 

Циљ наставе овог предмета је да ученици стекну знања и умења о гајењу повртарских култура како би у непосредној производњи остварили максималне и 

висококвалитетне производе здраве хране по јединици производње. 

Задаци наставе предмета су: 

- упознавање ученика са теоријским основама за стицање практичних знања из технологије повртарске производње; 

- оспособљавање ученика за непосредни рад у технолошким процесима повртарске производње; 

- усвајање наставних садржаја о значају и биолошким основама органске пољопривреде; 

- стицање знања о примени агротехничких мера у органској повртарској производњи; 

- оспособљавање ученика за самостално стручно усавршавање и самообразовање. 

Садржај 

УВОДНИ ДЕО (2) 

Значај и задатак предмета повртарство. Привредна важност поврћа. Реализација производње поврћа у нашој земљи. Основе добре пољопривредне праксе. Основе 

интегралне пољопривредне производње. Основе и значај органске пољопривреде. 

УСЛОВИ ЗА ОСНИВАЊЕ ПОВРТАРСКИХ ПОВРШИНА (ПОВРТЊАКА) (2) 

Тржиште, клима, земљиште, обезбеђеност водом, радна снага и опрема. 

СЕМЕ И СЕТВА ПОВРТАРСКИХ КУЛТУРА (5) 

Избор и набавка семена, елементи квалитета семена. Припрема семенског материјала за сетву: дезинфекција, дезинсекција, квашење, јаровљење. Стратификација, 

сетва повртарских култура (садња поврћа): време и начин сетве (садње), дубина сетве, сетвене мере. 

ПРОИЗВОДЊА РАСАДА ПОВРЋА (3) 

Објекти и опрема, мере неге расада. Производња расада на отвореном. 

МЕРЕ НЕГЕ ПОВРТАРСКИХ КУЛТУРА НА ОТВОРЕНОМ (3) 

Култивирање, окопавање, наводњавање, прихрањивање, заштита повртарских култура, посебне мере неге, огртање, сечење, пинцирање, декоптирање, заштита од 

мраза и третман биљним хормонима и др. 

БЕРБА - ЖЕТВА И СКЛАДИШТЕЊЕ (1) 

Време и начин бербе - жетва повртарских култура. Начини складиштења - чување поврћа. 

ПЛОДОРЕД У ПОВРТАРСТВУ (2) 
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Појам и значај плодореда, елементи плодореда, типови плодореда. Плодоред у органској производњи. 

КЛАСИФИКАЦИЈА ПОВРТАРСКИХ КУЛТУРА (2) 

На основу начина коришћења и ботаничке припадности. Органска производња поврћа. Изводи из правилника о органској производњи. Облици органског 

повртарства. Биобаштованство. 

ПОВРЋЕ ИЗ ГРУПЕ КУПУСА (7) 

Купус, кељ, карфиол, келераба - значај и употреба, порекло, гајење, површине, ботаничка припадност, сортимент, технологија производње и производња семена. 

Купусно поврће у органској производњи. 

КОРЕНАСТО ПОВРЋЕ ИЗ ПОРОДИЦЕ ШТИТОНОША (5) 

Мрква, першун, пастрњак - програмски садржаји су исти као за претходну тему. 

Коренасто поврће из осталих породица ротквица, ротква, цвекла и хрен - програмски садржаји су исти као за претходну тему. 

ЗЕЉАСТО - ЛИСНАТО ПОВРЋЕ (4) 

Салата и спанаћ - програмски садржаји су исти као за претходну тему. 

ЛУКОВИЧАСТО ПОВРЋЕ (6) 

Црни лук, бели лук, празилук - значај и употреба, порекло, гајење, површине, ботаничка припадност, сортимент, технологија производње и производња семена. 

Луковичасто поврће у органској производњи. 

МАХУНАСТО ПОВРЋЕ (4) 

Грашак и боранија - програмски садржаји су исти као за претходну тему. 

КРТОЛАСТО ПОВРЋЕ (4) 

Кромпир - програмски садржаји су исти као за претходну тему. 

ПОВРЋЕ СА МЕСНАТИМ ПЛОДОВИМА (10) 

Црвени парадајз, плави парадајз, паприка, краставац, тиквице, лубенице, диње - програмски садржаји су исти као за претходну тему. Плодовито поврће у 

органској производњи (парадајз, паприка и краставац). 

ВИШЕГОДИШЊЕ ПОВРЋЕ (3) 

Шпаргла, артичока - значај, карактеристике и начин производње. 

ПЕЧУРКЕ (4) 

Шампињони. Буковаче - значај у исхрани и начин узгоја. 

ДИВЉА ФЛОРА ЗА ИСХРАНУ У ЕКСТРЕМНИМ УСЛОВИМА (3) 

Боквица, лист брезе, коприва, маслачак, троскот, лобода. 

Начин остваривања програма 

Садржаји овог предмета дати су у виду наставних целина за који је дат оквирни број часова који наставнику треба да сугерише обим и начин обраде. 

Јасно се издвајају наставне целине из општег повртарства и специјалног повртарства. Теме из општег повртарства треба да су у синхронизацији са темама из 

општег цвећарства и то теме објекта и опреме. 

Важно је да наставник у току излагања користи најновија сазнања и да посвети посебну пажњу практичној примени стручних знања. Наставник нарочиту пажњу 

треба да посвети темама из специјалног повртарства где посебан акценат треба да стави на технологију производње повртарских култура. При томе се мора 

служити разним схемама, илустрацијама, дијапозитивима како би се ученици оспособили да логички мисле и стваралачки расуђују. Успех реализације садржаја 

предмета зависиће од ангажовања наставника и од примене одговарајућих дидактичких принципа и метода. 

Наставу треба планирати тако да 60 % буде излагање новог градива, а 40% да буду остали облици рада. 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 
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ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ПРАКТИЧНА НАСТАВА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Цвећар-  вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

  385 60 

Недељни фонд часова:   11  

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, 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011-др.правилници, 6/2012-др.правилници, 

5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018-др.правилници) 

Циљ наставе предмета практичне наставе је да ученици стекну знања и вештине у обављању практичних задатака примењујући стечена теоријска знања из 

осталих стручних предмета. 

Задаци наставе су: 

- стицање и усвајање стручних знања заснованих на савременим достигнућима савремене технике и технологије у цвећарској, расадничарској, повртарској 

производњи и производњи лековитог и зачинског биља; 

- упознавање са најосновнијим радовима у подизању и неговању зелених површина; 

- стицање знања и умења за руковање, рационално коришћење и одржавање средстава за рад која се користе у хортикултури. 

Садржај 

ВЕЖБЕ (140) 

ВЕЖБЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЦВЕЋАРСТВА (35) 

Основе аранжирања - правила о бојама, симболи у јапанском цветном аранжирању. Техника аранжирања. Конзервирање биљног материјала. Основни принципи 

аранжирања. Аранжирање сувих цветних аранжмана. 

ВЕЖБЕ ИЗ ПОДИЗАЊА И НЕГЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА (35) 

Земљани радови - скидање и депоновање хумуса. Планирање терена, одвод атмосферског талога. Зидарски радови - подизање зидова од цигле, камена и бетона, 

изградња степеница. Израда стаза и саобраћајница - трасирање, ископ и изградња постељице. Поплочавање циглом и каменом. Изградња ивичњака, ригли, 

шкарпе и завршни радови. Тесарски радови. Подизање зелених површина. 

ВЕЖБЕ ИЗ ПОВРТАРСТВА (35) 

Квалитет семена за сетву. Припрема семена за сетву. Производња расада поврћа. Техника садње. Неговање поврћа. Прикупљање семена. Распознавање семена по 

врстама поврћа. 

ВЕЖБЕ ИЗ ДЕНДРОЛОГИЈЕ СА РАСАДНИЧАРСТВОМ (35) 

Детерминација биљних врста из групе четинара, лишћара и украсног шибља. Израда хербарија и збирке из области дендрологије. 

ПРАКТИЧНА ОБУКА (245) 

ЦВЕЋАРСТВО 

Једногодишње цвеће - припрема земљишта за сетву. Сетва, неговање расада, пинцирање, расађивање. Припрема земљишта за садњу на сталном месту, припрема 

расада за садњу, техника садње, мере неге. Сакупљање и обрада семена. Резање, паковање и транспорт. 
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Двогодишње цвеће - припрема земљишта, производња садног материјала, садња, мере неге. Резање, паковање и транспорт. 

Перене - припрема земљишта, размножавање, производња. Резање, паковање и транспорт. 

Луковичасто цвеће - припрема земљишта за садњу луковица, нега, резање, паковање и транспорт луковичастог цвећа. Производња луковица, садња, вађење, 

класирање, паковање и чување. 

Поспешивање за рано цветање - методе поспешивања цветних култура, методе поспешивања цветног шибља. 

Аранжирање - припрема посуда, материјала, средстава за причвршћивање, алата и потребног материјала. Аранжирање свеже цветног материјала. Аранжирање 

сушеног цветног материјала. Израда букета, суза, венаца. Аранжирање цветног материјала за различите прилике. 

ПОЉОПРИВРЕДНА ТЕХНИКА 

Алат и опрема - оштрење, насађивање, подмазивање и заштита од корозије. 

Пољопривредне машине и прикључци - подешавање, експлоатација, агрегатисање и одржавање. 

ПОДИЗАЊЕ И НЕГА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

Земљани радови - култивисање терена, припрема земљишта за сетву и садњу. 

Зидарски радови - израда потпорних зидова, ивичњака, стаза, степеница, тераса. Израда аспануса. Израда ограда. Израда пергала. 

Подизање и нега зелених површина - припрема земљишта, сетва и садња. Техника сетве и садње. Избор травних смеша, избор садног материјала. Нега травњака, 

цвећа, украсног шибља и дугогодишњих биљака. Пресађивање старих садница. 

ПОВРТАРСТВО 

Оснивање повртњака, припрема семенског материјала за сетву и сетва повртарских култура, производња расада и расађивање повртарских култура, нега 

повртарских култура, берба и складиштење. 

НАСТАВА У БЛОКУ (60) 

Рад у производњи цвећарских и повртарских култура, берба и складиштење производа (40 часова). 

Обука за вожњу трактора (20 часова по ученику). 

Начин остваривања програма 

Практична настава реализује се са групом ученика на образовно-васпитном објекту укључивања ученика у производни рад. 

Програм практичне наставе се утврђује годишњим и оперативним плановима наставног рада. Успешна реализација зависи од више фактора организованости, 

помоћу сарадника, теоретског знања ученика и његове заинтересованости. 

Пре почетка рада ученици се морају упознати са мерама заштите на раду, циљем и задатком рада, условима рада, технологијом рада, чувањем и унапређивањем 

радне и животне околине. 

У току године ученике најмање четири пута треба оцењивати из практичне наставе, а оцену формирати на основу укупног односа и понашања ученика на 

практичној настави. 

Део програма практичне наставе који се из објективних разлога не може реализовати на школској економији остварује се у предузећима или угледним 

газдинствима и цвећарама где је технологија рада и организација продаје на задовољавајућој висини. 

У оквиру наставе у блоку другог разреда предвиђена је обука вожње трактора. Обуку треба организовати на школском полигону. Ученици треба да се оспособе за 

правилно руковање прикључним и самоходним машинама, транспортним средствима и уређајима у цвећарско-вртларској производњи. Такође је важно да 

ученици у току обуке стекну навику и одговорност за правилно руковање и одржавање пољопривредне технике и уређаја. 

Обука вожње трактора остварује се индивидуално са 20 часова по ученику. 

Практичну наставу - наставу у блоку треба реализовати по групама на школској економији до 15. августа текуће школске године. 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 1956 
 

 

 

 

 

ДЕО 2. НАСТАВНИ  ПРОГРАМ А. Обавезни општеобразовни предмети: ЦВЕЋАР-ВРТЛАР (Трећи разред) 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 

Наставни предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Цвећар -  вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005,  6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ  

Циљ наставе српског језика и књижевности јесте проширивање и продубљивање знања о српском језику; унапређивање језичке и функционалне писмености; 

проширивање и продубљивање знања о српској и светској књижевности, развијање љубави према књизи и читању, оспособљавање за интерпретацију уметничких 

текстова; упознавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у књижевности; 

проширивање и продубљивање књижевних знања и читалачких вештина; образовање и васпитање ученика као слободне, креативне и културне личности, 

критичког ума и оплемењеног језика и укуса.  

Задаци  

Настава језика (знања о језику, способност служење језиком и васпитна улога наставе језика). Ученици треба да:  

- овладају знањима о српском књижевном језику;  

- стекну вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом изражавању, приликом учења, образовања и интелектуалног 

развоја;  

- поштују матерњи језик, негују српски језик, традицију и културу српског народа, националних мањина, етничких заједница и других народа;  

- унапређују културу језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, са 
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развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура.  

Настава књижевности (усвајање књижевних знања, развијање читалачких вештина и афирмисање васпитних вредности путем књижевности). Ученици 

треба да:  

- упознају репрезентативна дела српске књижевне баштине и дела опште књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вредности;  

- негују и развијају читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним књижевним делима из историје 

српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози;  

- развијају литерарне афинитете и постану читаоци рафинираног естетског укуса који ће умети да на истраживачки, стваралачки и активан начин читају 

књижевна дела свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;  

- усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности;  

- оспособе се за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова агресивног и асоцијалног 

понашања и за развијање самосвести и личне одговорности;  

- подстичу на саосећање са ближњима и одговорност према другом;  

- развију врлине разборитости и равнотеже и мудрости.  

Општи задаци. Ученици треба да:  

- развијају и негују стваралачки и истраживачки дух у процесу учења и у примени стечених знања;  

- развијају и негују методичност и методичка поступања приликом овладавања сложеним и обимним знањима;  

- усаглашено са општим исходима учења, као и усклађено са узрастом и способностима, даље развијају знања, васпитне вредности и функционалне вештине које 

ће моћи да користе у даљем образовању, у професионалном раду и у свакодневном животу;  

- развијају лични и национални идентитет и осећање припадности држави Србији;  

- формирају вредносне ставове којима се чува национална и светска културна баштина;  

- буду оспособљени за живот у мултикултуралном друштву.  

Садржај 

МОДЕРНА (18)  

Модерна у европској и српској књижевности. (Импресионизам и симболизам - општи појам).  

Шарл Бодлер: Албатрос  

Алекса Шантић: Вече на шкољу, Моја отаџбина  

Јован Дучић: Јабланови  

Милан Ракић: Долап  

Владислав Петковић Дис: Можда спава  

Антун Густав Матош: Јесење вече  

Бора Станковић: У ноћи  

Бранислав Нушић: Народни посланик (одломак)  

МЕЂУРАТНА И РАТНА КЊИЖЕВНОСТ (18)  

Српска књижевност - опште одлике и главни представници.  

Душан Васиљев: Човек пева после рата  

Милош Црњански: Сеобе И - одломци  

Тин Ујевић: Свакидашња јадиковка  

Коста Рацин: Берачи дувана  
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Вељко Петровић: Салашар  

Десанка Максимовић: Избор из поезије  

Иван Горан Ковачић: Јама  

ЛЕКТИРА (5)  

Рабиндранат Тагора: Градинар (41)  

Иво Андрић: На Дрини ћуприја (одломци)  

КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ  

На наведеним делима понављају се, проширују, усвајају и систематизују основни књижевнотеоријски појмови.  

Лирика. Модерна лирска песма (структура). Песма у прози.  

Стих: једанаестерац, дванаестерац, слободан стих. Средства књижевноуметничког изражавања (стилске фигуре): метонимија, синегдоха, парадокс, алузија, 

апострофа, реторско питање, инверзија, елипса, рефрен.  

Епика. Облици уметничког изражавања: причање (нарација), описивање (дескрипција), дијалог, монолог, унутрашњи монолог, доживљени говор, пишчев 

коментар; казивање у првом, другом и трећем лицу.  

Драма. Драма у ужем смислу (особине): модерна драма, (психолошка, симболистичка, импресионистичка); драмска ситуација; сценски језик (визуелни и 

акустични сценски знакови); публика, глумац, глума, режија, лектор, сценограф.  

ЈЕЗИК (13)  

СИНТАКСА  

Синтаксичке јединице: реченица у ширем смислу (комуникативне реченице) и реченице у ужем смислу (предикатске реченице).  

Падежни систем. Појам падежног система и предлошко-падежних конструкција.  

Конгруенција: дефиниција и основни појмови.  

Систем зависних реченица: три основна типа вредности зависних реченица (именичке, придевске и прилошке зависне реченице).  

Систем независних реченица. Обавештајне, упитне, заповедне, жељне и узвичне реченице.  

Глаголски вид и род.  

Глаголска времена и глаголски начини - основни појмови.  

Напоредни односи међу синтаксичким јединицама (саставни, раставни, супротни).  

ПРАВОПИС  

Интерпункција.  

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (6)  

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

Казивање и рецитовање напамет научених књижевноуметничких текстова.  

Стилистика. Функционални стилови: публицистички.  

ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

Стилистика. Лексичка синонимија и вишезначност речи, избор речи (прецизност). Појачавање и ублажавање исказа; обично, ублажено и увећано значење речи; 

пренесена значења речи (фигуративна употреба именица, глагола и придева).  

Писмене вежбе новинарска вест, чланак, извештај, интервју, коментар и др. Приказ књижевно-сценског или филмског дела. Увежбавање технике израде 

писмених састава.  

Домаћи писмени задаци (читање и анализа на часу)  

Два писмена задатка.  
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Начин остваривања програма 

УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА  

Зависно од разреда и садржаја годишњи фонд часова наставе овог предмета распоређен је тако да је за подручје књижевност издвојено око 60%, а за друга два 

(језик и култура изражавања) око 40% часова.  

У оквиру тог фонда планирани садржаји се обрађују са 70% часова. Осталих 30% часова предвиђено је за понављање, утврђивање, вежбање и систематизовање 

програма.  

Циљ и задаци чине целину и остварују се током три године - систематски и континуирано - у свим предвиђеним програмско-тематским подручјима и видовима 

рада.  

Сви садржаји распоређени су по разредима, подручјима, областима и темама уз примену начела поступности, корелације, интеграције и примерености узрасту.  

Садржаји књижевности конкретизовани су по разредима, сегментима (књижевност и лектира), а обухватају књижевнотеоријско и књижевноисторијско 

проучавање књижевноуметничких дела и књижевности жанровски распоређених.  

Подручје језик обухвата изучавање језика као система. У садржаје овог подручја уграђени су елементи опште лингвистике и правописа.  

Подручје култура изражавања обухвата облике и врсте у области усменог и писменог изражавања (по разредима). У овој области планиране су говорне и писмене 

вежбе, домаћи задаци и писмени задаци, који треба да се раде наизменично ћирилицом и латиницом.  

Ради што успешније реализације бројних захтева и садржаја неопходна је и стална сарадња наставника српског језика и књижевности с наставницима других 

предмета (историје, сродних општестручних и ужестручних предмета), стручним сарадницима (школским библиотекаром - медијатекаром, педагогом, 

психологом) и органима (стручним активом и већима), родитељима ученика и међуопштинском (регионалном) просветно-педагошком службом; такође је 

корисна сарадња наставника и са одређеним институцијама (народном библиотеком, домом културе, биоскопом, локалним новинама, радио-станицом и др.).  

Квалитет и трајност знања, умења, вештина и навика ученика у многоме зависе од принципа, облика, метода и средстава који се користе у образовно-васпитном 

процесу. Због тога савремена настава српског језика и књижевности претпоставља остваривање битних задатака и садржаја програма уз максимално могућу 

мисаону активност ученика (субјеката у настави), поштовање одређених дидактичких принципа (посебно: свесне активности ученика, научности, примерености, 

поступности, систематичности и очигледности), као и адекватну примену оних наставних облика, метода, поступака и средстава чију су вредност утврдиле 

савремена пракса и методика наставе српског језика и књижевности (пре свега: разни видови групног и индивидуалног рада примерени могућностима ученика, 

методе - дијалошка, текстуално-графичке демонстрације и самосталних радова ученика, средства - уџбеници, приручници, разне врсте текстова и графичких 

приказа, графофолије, наставни и други филмови, радио и телевизијске емисије и сл.). Избор одређених наставних облика, метода, поступака и средстава 

условљен је, пре свега, наставним садржајем и циљевима (образовним, васпитним и функционалним), које треба остварити на једном часу српског језика и 

књижевности.  

Редовна настава српског језика и књижевности изводи се у специјализованим учионицама и кабинетима за овај предмет, који треба да буду опремљени у складу 

са нормативима за средње стручне школе. Делимично, она се организује и у другим школским просторијама (библиотеци - медијатеци, читаоници, 

аудиовизуелној сали и сл.).  

У настави српског језика и књижевности користе се одобрени уџбеници и приручници и библиотечко-информацијска грађа од значаја за остваривање задатака и 

садржаја програма овог предмета, односно за систематско оспособљавање ученика за самостално коришћење разних извора сазнања у настави и ван ње.  

У односу на досадашњи, овај програм доноси извесне промене и новине, које треба имати у виду приликом планирања (глобалног и оперативног) и реализације 

предвиђених задатака и садржаја. Посебно су значајне ове промене и новине у програму: измењен је недељни и годишњи фонд часова у свим разредима средњих 

стручних школа као и начин расподеле предвиђеног годишњег фонда часова на поједине сегменте програма; обезбеђен је адекватнији однос између часова обраде 

и других типова часова: кориговани су циљ и задаци наставе; измењени су структура и садржаји подручја књижевност и језик; у програм је укључен садржај 

проучавања књижевног дела. Уведена је област лектире, укључени су нови аутори и наслови; одређени су основни књижевнотеоријски појмови који се усвајају 

током обраде одговарајућих дела: створени су предуслови за креативно испољавање наставника и прилагођавање васпитно-образовног рада различитим 
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ситуацијама у пракси, као и за појачавање стваралачке сарадње наставника и ученика.  

КЊИЖЕВНОСТ  

Ово програмско-тематско подручје обухвата најзначајнија дела из српске и светске књижевности, која су распоређена у књижевноисторијском континуитету од 

старог века до данас.  

Наставник српског језика и књижевности у средњим стручним школама треба да пође од претпоставке да је ученик у основној школи стекао основна знања:  

- из теорије књижевности: тема, мотив, фабула; лик, карактер; структура прозног књижевног дела; књижевни родови и врсте; основна језичкостилска изражајна 

средства; усмена и писана књижевност; структура лирске песме; стих, строфа, рима, ритам; структура драмског дела; дијалог, монолог, драмска врста, драма и 

позориште, филм, радио-драма, телевизијска драма;  

- из основа сценске и филмске културе: слика, реч, звук, филмска музика, ситуација, радња, јунаци филма, елементи филмског израза, филмске врсте, од 

синопсиса до сценарија; филм, телевизија, књижевност (сличност и разлике).  

Са стеченим знањима, која се у програму средњих стручних школа проширују и продубљују, ученик може активно да учествује у интерпретацији књижевног 

дела.  

Интерпретативно-аналитички методички систем је основни вид наставе књижевности и њега треба доследно примењивати приликом упознавања ученика са 

изабраним књижевним делима која су предвиђена програмом. Наравно, не треба очекивати да се сва програмом предвиђена дела обрађују на нивоу 

интерпретације као најпотребнијег аналитичко-синтетичког приступа књижевном делу. Наставник треба да процени на којим ће делима радити интерпретацију, а 

на којим осврт, приказ или, пак, проблемско-стваралачки методички систем.  

Нема сумње да овакав програм књижевности у средњим стручним школама повремено тражи и примену експликативног методичког система када се мора чути 

наставникова реч, и то најчешће приликом давања информација о епохама које се проучавају, као и у свим другим ситуацијама у којима наставник не може 

рачунати на ученикова предзнања (на пример: основне информације о почецима писмености, да је његов говор модел правилног, чистог и богатог језика каквом 

треба да теже његови ученици).  

Књижевна дела из програма лектира имају равноправан третман са делима из обавезног програма књижевности и обрађују се по истом методичком систему. 

Треба напоменути да се из лектире која је дата по избору ученика и наставника не морају обрадити сви писци, већ књижевно дело оног писца за које се 

опредељују ученици и наставник.  

ЈЕЗИК  

Програм наставе језика у средњим стручним школама конципиран је тако да омогући ученицима стицање знања и о језику као друштвеној појави и о језику као 

систему знакова. Циљ је да ученици, поред знања о свом матерњем језику, стекну и опште лингвистичка односно социолингвистичка знања неопходна 

образованом човеку. Ова општа знања су функционално повезана са наставом матерњег језика. Главни део тих знања обрађује се у сегменту општи појмови о 

језику. Као у уводном делу сегмента књижевни језик (у првом разреду) и сегменту језички систем и науке које се њиме баве; али се општи појмови обрађују и 

током целе наставе - у вези са одговарајућим партијама о српском као матерњем језику. Инсистирање на једном теоријски и методички вишем нивоу изучавању 

језичких појава даје нови квалитет настави која обухвата и знања с којима су се ученици сретали у основној школи. Ова знања, поред своје општеобразовне 

вредности и значаја за олакшавање и побољшавање наставе српског језика, треба да послуже и лакшем савлађивању градива из страних језика.  

Део програма књижевни језик вишеструко је значајан. Његовом реализацијом ученици треба да стекну знања и изграде одговарајуће ставове о српском 

књижевном језику и о значају књижевнојезичке норме и језичке културе. Овај део програма укључује и наставу о развоју књижевног језика.  

У сегменту програма посвећеног организацији и функционисању језичког система не обрађују се само чисто граматички аспекти језичког система већ се 

обухватају и функционални аспекти. Зато су, између осталог, у синтаксу унети и елементи лингвистике текста и граматике. Посебан је значај дат лексикологији 

(која се надовезује на део о творби речи), и то не само да би ученици стекли више знања о речничком благу свога језика него и да би развили правилан однос 

према разним појавама у лексици.  

У обради свих сегмената програма треба се надовезивати на знања која су ученици стекли током претходног школовања. Међутим, овде није реч о простом 

обнављању и утврђивању раније стечених знања, него о добијању целовите слике о српском језику, и као што је већ речено, о усвајању једног квалитативно 
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вишег приступа проучавању језичке организације и језичких законитости.  

Веома је важно да се настава језика повеже са осталим деловима овог наставног предмета. Наиме, ова настава пружа лингвистичка знања која ће бити подлога за 

тумачење језика и стила књижевних дела, с тим што ова дела пружају и одговарајући материјал за уочавање естетске функције језика. С друге стране, настава 

језика се мора повезати и са наставом културе изражавања. Тиме ће лингвистичка знања (о акценатском систему, творби речи, лексикологији, синтакси итд.), као 

и проучавање правописа, допринети да ученици боље и поступније усвоје књижевнојезичку норму и да побољшају своје изражајне способности.  

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА  

Вежбе у усменом изражавању треба у средњим стручним школама да дају одређени степен правилне артикулације, дикције, интонације, ритма и темпа у читању и 

казивању лирског, епског и драмског текста. Ове се вежбе, по правилу, реализују у току обраде књижевног текста на тај начин што ће наставник, директно, 

својим читањем, говорењем или уз помоћ снимка, анализирати одговарајуће елементе правилног усменог изражавања како би их ученици уочили. Стечена 

сазнања трансформишу се у вештине и умења на тај начин што ученици интерпретирањем књижевних текстова настоје да сами достигну одговарајући степен 

вештине и умења ове врсте. Стечене способности се даље увежбавају различитим облицима усменог изражавања ученика (извештавање, расправљање, 

реферисање и др.). Већина предвиђених облика ове наставе непосредно се укључује у наставу књижевности или примене за израду писмених састава.  

У првом разреду (делимично и у другом) веома је упутно да наставник ученицима демонстрира методологију израде писменог састава. У том смислу корисно је 

комбиновати индукцију и дедукцију. На одабраном узорку (расправа, извештај и др.) треба анализирати његову композицију, функцију одељака и остале 

елементе (примереност стила и сл.). Затим се ученицима може дати задатак да припреме грађу о једној теми, али да прикупљену грађу не обликују већ да се то 

уради на часу. Вежба у методологији израде писменог састава на основу прикупљене грађе требало би да буде демонстрација целокупног поступка израде 

писменог састава: од анализе теме, одређивања њеног тежишта, селекције прикупљене грађе, распореда појединости с гледишта добре композиције, до 

обликовања грађе и рада на усавршавању текста. Рационализација наставе у овом послу постиже се на тај начин што ће узорак текста бити у вези с књижевним 

делом из програма за одређени разред.  

И диференцирање функционалних стилова ваља обављати на узорцима које је наставник одабрао. Да би ученик био оспособљен да свој језик и начин изражавања 

подеси врсти писменог састава (излагања), треба да напише конкретан састав (припреми излагање). Вежбе ове врсте треба понављати све док сваки ученик не 

буде оспособљен да се служи одређеним облицима изражавања. Да би се постигао већи наставни учинак, корисно је наћи неопходну психолошку мотивацију. 

Због тога ученике треба обавестити не само о коначном циљу који се жели постићи одређеним системом вежбања него и о сврсисходности појединих 

парцијалних вежбања која чине интегралну целину. Тако, на пример, ако су ученици обавештени да ће следећи писмени задатак бити у форми расправе или 

приказа, онда и конкретне вежбе треба да буду подређене том циљу. Наставник ће на одабраном моделу конкретног облика изражавања показати ученицима 

његове битне карактеристике, подразумевајући ту и примереност језика и стила. После тога ученици у форми домаћег задатка чине прве покушаје да самостално 

напишу састав одређене врсте. Читањем и коментарисањем домаћих задатака ученици се даље оспособљавају у писменом изражавању и овладавању одређеним 

врстама састава. Када је наставник стекао утисак да су сви ученици релативно овладали одређеном врстом писменог изражавања, утврђује час израде школског 

писменог задатка. Резултати таквог поступка показују се у школском писменом задатку, па се на основу њих планира даљи рад на усавршавању културе 

изражавања ученика. Ако више ученика не постигне одређени успех, цео се процес понавља.  

Оквирни број часова који је предвиђен за усмено и писмено изражавање означава укупно време, а не и број вежби у току наставне године (препоручује се 

организовање већег броја краћих вежби с прецизно одређеним циљевима).  

Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По правилу, наставник је 

обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу на часу (делу часа). Поред писмених, у 

складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака (усмених, практичних - примерених могућностима ученика 

и њиховој оптерећености разним обавезама).  

Израда школског писменог задатка, по правилу, траје један час. Изузетно, кад то поједини облици писменог изражавања изискују,  израда задатака може трајати и 

дуже од једног часа.  
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Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 

Наставни предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Цвећар – вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

    

Недељни фонд часова:     

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ наставе страног 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.  

Посебан циљ наставе страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се страни језик 

користи ради информисаности и оспособљености за једноставну пословну комуникацију у усменом и писаном облику.  

Задаци наставе страног језика су да ученици:  

- буду оспособљени да у школској и ван школској свакодневници могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано и сходно ситуацији;  

- продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да страни језик функционално користе и после завршетка свог образовања 

(током студија, у будућем послу или даљем образовању);  

- стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да уоче контрасте и врше поређења у односу на сопствену стварност;  

- буду оспособљени да се компетентно и самосвесно споразумевају са људима из других земаља, усвајају норме вербалне и невербалне комуникације у складу са 
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специфичностима језика који уче, као и да наставе, у оквиру формалног образовања и самостално, учење другог и трећег страног језика;  

- до краја трећег разреда средње стручне школе савладају први страни језик до нивоа Б1 према Заједничком европском оквиру.  

Напомена:  

Истичемо да ће степен постигнућа по језичким вештинама варирати, односно да ће рецептивне вештине (разумевање говора и читање) бити на предвиђеном 

нивоу, док се за продуктивне вештине (говор, интеракција, медијација и писање) може очекивати да буду за један ниво ниже (на пример, Б1+ рецептивно, Б1 

продуктивно).  

Комуникативне функције:  

1. Представљање себе и других  

2. Поздрављање (састајање, растанак;формално, неформално, специфично по регионима)  

3. Идентификација и именовање особа, објеката, боја, бројева итд.  

4. Давање једноставних упутстава и команди  

5. Изражавање молби и захвалности  

6. Изражавање извињења  

7. Изражавање потврде и негирање  

8. Изражавање допадања и недопадања  

9. Изражавање физичких сензација и потреба  

10. Исказивање просторних и временских односа  

11. Давање и тражење информација и обавештења  

12. Описивање и упоређивање лица и предмета  

13. Изрицање забране и реаговање на забрану  

14. Изражавање припадања и поседовања  

15. Скретање пажње  

16. Тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања  

17. Тражење и давање дозволе  

18. Исказивање честитки  

19. Исказивање препоруке  

20. Изражавање хитности и обавезности  

21. Исказивање сумње и несигурности  

Садржај 

Општа тематика  

Из живота младих: дружење, слободно време.  

Породица и друштво: живот и обичаји; правила понашања у разним ситуацијама.  

Из савременог живота и тековина културе и науке народа чији се језик учи: природна блага; нове технологије и њихова примена; збивања у свету.  

Школски писмени задаци: по један писмени задатак у сваком полугодишту.  

Стручна тематика (од 20 до 50 одсто од укупног годишњег фонда часова)  

Различити типови текстова у настави (шематски прикази, упутства о примени апарата, инструмената или пак материјала, хемикалија, рецепти, декларације, краћи 

стручни текстови чији је садржај релевантан за тематске садржаје стручних предмета, извештаји, каталози, програми сајамских активности и сл) треба да 

обухватају следећу тематику везану за струку:  
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- Материјали, средства, сировине, препарати, намирнице;  

- Алати, машине и уређаји, прибор за рад, инструменти, опрема;  

- Припрема, производња, процес рада, пружање услуга, паковање, складиштење и контрола производа;  

- Прописана документација везана за струку;  

- Мере заштите и очувања радне и животне средине;  

- Праћење новина у области струке;  

- Пословна комуникација на страном језику релевантна за струку.  

I. РЕЧЕНИЦА  

Сложена реченица  

а) номинална  

They all know that she won't do it again.  

б) временска  

She'll come back as soon as she can.  

в) намерна  

He divided the paper so that Mary could have the last page.  

г) релативна  

The boy who/that was here yesterday is my cousin.  

The fish which/that I ate this morning wasn't good.. (Обратити пажњу на контактне реченице)  

Погодбене реченице  

Погодбена потенцијална реченица (Р)  

If I had the time, I would go to the cinema.  

Скраћивање клауза (Р)  

а) временских клауза  

(As I was) Coming home I met an old friend of mine  

б) релативних клауза  

The man (who is) sitting next to her is my best friend.  

II. ИМЕНИЧКА ГРУПА  

1. Члан  

- Обновити научене употребе члана  

- Неодређени члан уз имена занимања и у изразима за количину и време  

He is a teacher. The apples were 15 dinars a kilo. He drove 60 miles an hour. 

2. Именице  

- Множина именица страног порекла (Р)  

stimulus/stimuli, analysis/analyses  

- Адјективална употреба именица  

love poems, mountain river и др.  

- Други номинали -  gerund 

а) у функцији субјекта  

Smoking is a bad habit.  
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б) у функцији објекта  

I like reading.  

3. Заменички облици  

а) Заменице  

- Релативне заменице -  who, which, whose, what, that  

This is the man who you met last night. The book which I brought this morning is Mary's. I saw the man that you told me about.  

- Повратне заменице 

John has hurt himself.  

- Одричне заменице (nobody, nothing) 

I saw nobody and heard nothing.  

- Детерминатори  

Обновити научене детерминаторе  

4. Придеви  

Обнављање и утврђивање употребе и поређења придева  

5. Бројеви  

Децимали и разломци  

III. ГЛАГОЛСКА ГРУПА  

1. Глаголи  

- Време и аспект глагола - обнављање  

- Пасивне конструкције (future/present perfect) (Р)  

2. Прилози  

Обнављање и систематизација врсте прилога и места прилога у реченици.  

- Конверзија прилога и придева (Р)  

early, fast, pretty и др.  

He is a fast runner. He runs fast.  

- Прилози изведени са -lu, уз промену значења  

- He works hard. He hardly works at all.  

3. Предлози  

Систематизација предлога за време, правац кретања, место и начин.  

IV. ТВОРБА РЕЧИ  

Најчешћи префикси и суфикси за творбу глагола  dis-, mis-, on-; -en, -ize  

V. ЛЕКСИКОЛОГИЈА  

Идиоми и фразе  

VI. ЛЕКСИКОГРАФИЈА  

Структура и коришћење стручног речника  

Начин остваривања програма 

Програм првог страног језика намењен је трогодишњем и четворогодишњем образовању и васпитању у средњим стручним школама и чини заокружену целину са 

програмом страних језика за основну школу, обезбеђујући тако континуитет учења страног језика започетог у основној школи.  
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Структуру програма чине:  

а) захтеви и садржаји који су заједнички за трогодишње и четворогодишње школовање;  

б) захтеви и садржаји који су диференцирани према разликама у фонду часова и укупној оријентацији датог типа школе;  

- школски писмени задаци (за сваки разред по два писмена задатка);  

- језички садржаји (за сваки језик и сваки разред посебно);  

Облици наставе  

Комуникативна настава страних језика се реализује тако што се примењују различити облици рада као нпр. рад у групама и паровима, рад у пленуму или 

појединачни уз примену додатних средстава у настави (аудио-визуелних материјала, информационо-технолошких извора, игара, аутентичног материјала, итд.), 

као и уз примену принципа наставе по задацима (таск-басед лангуаге теацхинг; enseñanza пор тареас, хандлунгсориентиертер ФСУ...)  

Препоруке за реализацију наставе  

У наставном процесу неопходно је ускладити улоге наставника, ученика и наставних средстава. Наставник мора да добро одреди колико времена на часу може да 

буде потрошено на фронтална излагања и објашњења, фронталне активности као што су питања и одговори (разликујући при том референцијална, 

демонстративна и тест питања) као и на остале облике рада.  

Наставници треба да схвате да су њихови поступци којима одражавају своје ставове и способности најважнији део окружења за учење и усвајање језика. Стога је 

неопходно да наставник прида значај:  

- вештинама подучавања;  

- вештинама организовања рада у учионици;  

- способностима да спроводи истраживања праксе и да размишља о свом искуству;  

- стиловима подучавања;  

- разумевању тестирања, оцењивања и евалуације и способностима за њихово спровођење;  

- знањима и способностима да предаје социокултурне садржаје;  

- интеркултурним ставовима и вештинама;  

- знањима о естетској вредности књижевности и способностима да развије такво разумевање код ученика;  

- способностима за индивидуализацију рада у одељењу у којем наставу похађају типови ученика с различитим способностима за учење.  

Ови релевантни квалитети и способности се најбоље развијају када наставник:  

- надгледа, прати рад и одржава ред у учионици;  

- стоји на располагању ученицима и пружа им индивидуалне савете;  

- преузме улогу супервизора и фацилитатора уважавајући примедбе у вези са њиховим учењем, реагујући на њих и координирајући њихове активности.  

Стога се у настави страних језика препоручују следеће активности којима се гарантује најефикаснија реализација наставног програма, и то су:  

- слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом који чита наставник или који ученици чују са звучних записа;  

- рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације, итд.);  

- мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу или родитеље и сл.);  

- дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим трајањем, док су дискусије 

спонтаније и неприпремљене интеракције на одређену тему);  

- обимнији пројекти који се раде у учионици и ван ње у трајању од неколико недеља до читавог полугодишта уз конкретно видљиве и мерљиве производе и 

резултате;  

- усклађивање Програмом предвиђене граматичке грађе са датим комуникативним функцијама и темама, и то у склопу језичких активности разумевања (усменог) 

говора и писаног текста, усменог и писменог изражавања и медијације;  

- евалуација (формативна која се спроводи током године и служи усмеравању даљег тока наставе и сумативна на крају године која указује на остварење циљева и 
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задатака) и самоевалуација (језички портфолијо) ученичких постигнућа.  

Важан циљ у учењу страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се језик користи ради 

информисаности и оспособљености за једноставну комуникацију у усменом и писаном облику на страном језику. Тај сегмент наставе страног језика који се 

прогресивно увећава од 20 до 50% током трогодишњег односно четворогодишњег образовања мора да буде јасно дефинисан и у складу са исходима везаним за 

квалификације струке.  

Неопходно је да стручна тематика која се обрађује на страном језику прати исходе појединих стручних предмета и буде у корелацији са њима. Реализација 

наставе језика струке се много више огледа у развијању рецептивних него продуктивних вештина јер је сврха учења страног језика, у првој линији, усмерена на то 

да се ученици оспособе да прате одређену стручну литературу у циљу информисања, праћења иновација и достигнућа у области струке, усавршавања и 

напредовања.  

Стога је спектар текстова који се препоручују велики: шематски прикази, упутства о примени апарата, инструмената или пак материјала, хемикалија, рецепти, 

декларације, краћи стручни текстови чији је садржај релевантан за тематске садржаје стручних предмета, извештаји, каталози, програми сајамских активности и 

сл. Веома је битно у раду са таквим текстовима одредити добру дидактичку подршку. Добро осмишљени налози упућују на то да одређене текстове, у зависности 

од тежине и важности информација које они носе, треба разумети глобално, селективно или пак детаљно. Продуктивне вештине треба ограничити на строго 

функционалну примену реалну за захтеве струке. То подразумева писање кратких порука, мејлова у оквиру пословне комуникације (поруџбенице, рекламације, 

захтеви, молбе) и вођење усмене комуникације која омогућава споразумевање на основном нивоу било у директном контакту са саговорником или у телефонском 

разговору.  

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ НА КРАЈУ III РАЗРЕДА  

СЛУШАЊЕ  

Ученици могу на овом нивоу могу да разумеју главне поруке и детаље неке изјаве ако се ради о темама које су у складу са интересовањима и узрасним 

карактеристикама. Они су у стању да из медија издвоје битне информације када се ради о актуелним догађајима и темама из њиховог домена интересовања 

односно струке.  

Ученик може да:  

- разуме опширнија упутства и објашњења (нпр. у ситуацијама таком наставе) и да их примењује;  

- прати разговоре у свакодневним ситуацијама када се прича о познатим темама; да би био сигуран у разумевање може да саговорнику узвраћа питања и моли за 

објашњење;  

- разуме саопштења везана за орјентацију и сналажење у простору и свакодневне ситуације (нпр. на телефону) и реагује на адекватан начин;  

- разуме најаве преко разгласа, издваја битне и релевантне информације из њих и понаша се у складу са њима;  

- издвоји најважније исказе из снимљених радио и ТВ емисија - под претпоставком да их могу више пута чути и гледати - када се ради о познатим темама; у 

стању је да садржаје својим речима преприча, сумира и коментарише;  

- приликом слушања примењује један проширени репертоар стратегија рецепције (нпр. критичко слушање, процењивање приликом слушања, слушање са 

задовољством).  

ГОВОР  

ИНТЕРАКЦИЈА  

Ученици могу на овом нивоу да без припремања учествују у разговору о познатим темама и садржајима који их интересују и при том образлажу своје лично 

мишљење и реагују на мишљење других.  

Ученик може да:  

- изрази осећања (као нпр. изненађење, радост, тугу, бес и равнодушност) и реагује на одговарајуће емотивне реакције;  

- опише сопствене циљеве, надања, снове и реагује код других на исте;  

- да започне разговор или дискусију, води их, прихвата или одбија мишљење других;  
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- да у интервјуу наведе конкретне информације и реагује на спонтана питања или води припремљени интервју и поставља спонтано додатна питања;  

- примењује језичка средства адекватна саговорнику и ситуацији;  

- користи реторичке стратегије (форме учтивог обраћања, повратна питања, поједностављења, реконструкције, невербална средства).  

МОНОЛОШКО ИЗЛАГАЊЕ  

Ученици могу на овом нивоу да пред публиком говоре уз припрему о темама из области њиховог искуства и интересовања, описујући релевантне садржаје и/или 

процењујући их. Могу да причају приче и извештавају о догађајима и о сазнањима поштујући одређени логички ток.  

Ученик може да:  

- изведе припремљену презентацију у вези са познатом темом и притом глобално објасни основне аспекте;  

- извести о сопственим сазнањима и опише сопствена осећања и реакције;  

- извештава о реалним догађајима;  

- користи стратегије за формирање и структурисање језичког излагања (нпр. уводне и закључне формулације, кључне речи);  

- да истакне значај одређених изјава пригодном гестиком и мимиком или наглашавањем и интонацијом.  

ЧИТАЊЕ  

Ученици могу на овом нивоу да самостално читају, разумеју и процењују различите текстове који се односе на области њихових интересовања, струке и искуства.  

Ученик може да:  

- разуме комплексније захтеве и диференциране сажетке градива током наставе;  

- чита и разуме информативне, аргументационе, апелативне текстове (нпр. уводи, брошуре, писма читалаца, мејлови, блогови, омладински часописи или школске 

новине, веб странице за младе) као и дуже, чак и нешто комплексније стручне текстове о познатим темама;  

- прошири репертоар стратегија читања (критичко, процењујуће читање и читање са уживањем).  

ПИСАЊЕ  

Ученик на овом нивоу може да напише или сажме краћи текст о познатим темама и садржајима који их интересују користећи једноставне фазе и реченице.  

Ученик може да:  

- састави лично саопштење (кратко писмо) у којем се захваљује, извињава, договара или одговара на питање;  

- једноставним језичким средствима извештава о интересантним догађајима, описује своје хобије и интересовања и да друге пита о истим тим стварима;  

- прошири дате текстове, допуни, преиначи или пак да састави текст према датом моделу;  

- оно што је чуо, прочитао, видео или доживео репродукује кратким и једноставним реченицама и изнесе своје мишљење и запажање у вези са тим.  

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: РУСКИ ЈЕЗИК 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Цвећар – вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ наставе страног 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.  

Посебан циљ наставе страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се страни језик 

користи ради информисаности и оспособљености за једноставну пословну комуникацију у усменом и писаном облику.  

Задаци наставе страног језика су да ученици:  

- буду оспособљени да у школској и ван школској свакодневници могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано и сходно ситуацији;  

- продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да страни језик функционално користе и после завршетка свог образовања 

(током студија, у будућем послу или даљем образовању);  

- стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да уоче контрасте и врше поређења у односу на сопствену стварност;  

- буду оспособљени да се компетентно и самосвесно споразумевају са људима из других земаља, усвајају норме вербалне и невербалне комуникације у складу са 

специфичностима језика који уче, као и да наставе, у оквиру формалног образовања и самостално, учење другог и трећег страног језика;  

- до краја трећег разреда средње стручне школе савладају први страни језик до нивоа Б1 према Заједничком европском оквиру.  

Напомена:  

Истичемо да ће степен постигнућа по језичким вештинама варирати, односно да ће рецептивне вештине (разумевање говора и читање) бити на предвиђеном 

нивоу, док се за продуктивне вештине (говор, интеракција, медијација и писање) може очекивати да буду за један ниво ниже (на пример, Б1+ рецептивно, Б1 

продуктивно).  

Комуникативне функције:  

1. Представљање себе и других  

2. Поздрављање (састајање, растанак;формално, неформално, специфично по регионима)  

3. Идентификација и именовање особа, објеката, боја, бројева итд.  

4. Давање једноставних упутстава и команди  

5. Изражавање молби и захвалности  

6. Изражавање извињења  
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7. Изражавање потврде и негирање  

8. Изражавање допадања и недопадања  

9. Изражавање физичких сензација и потреба  

10. Исказивање просторних и временских односа  

11. Давање и тражење информација и обавештења  

12. Описивање и упоређивање лица и предмета  

13. Изрицање забране и реаговање на забрану  

14. Изражавање припадања и поседовања  

15. Скретање пажње  

16. Тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања  

17. Тражење и давање дозволе  

18. Исказивање честитки  

19. Исказивање препоруке  

20. Изражавање хитности и обавезности  

21. Исказивање сумње и несигурности  

Садржај 

Општа тематика  

Из живота младих: дружење, слободно време.  

Породица и друштво: живот и обичаји; правила понашања у разним ситуацијама.  

Из савременог живота и тековина културе и науке народа чији се језик учи: природна блага; нове технологије и њихова примена; збивања у свету.  

Школски писмени задаци: по један писмени задатак у сваком полугодишту.  

Стручна тематика (од 20 до 50 одсто од укупног годишњег фонда часова)  

Различити типови текстова у настави (шематски прикази, упутства о примени апарата, инструмената или пак материјала, хемикалија, рецепти, декларације, краћи 

стручни текстови чији је садржај релевантан за тематске садржаје стручних предмета, извештаји, каталози, програми сајамских активности и сл) треба да 

обухватају следећу тематику везану за струку:  

- Материјали, средства, сировине, препарати, намирнице;  

- Алати, машине и уређаји, прибор за рад, инструменти, опрема;  

- Припрема, производња, процес рада, пружање услуга, паковање, складиштење и контрола производа;  

- Прописана документација везана за струку;  

- Мере заштите и очувања радне и животне средине;  

- Праћење новина у области струке;  

- Пословна комуникација на страном језику релевантна за струку.  

Реченица  

Претварање пасивних конструкција у активне и обрнуто  

(План выполнен заводом - Завод выполнил план).  

Именице  

Род абревијатура (скраћеница). Скраћенице и називи мерних јединица из Међународног система јединица Познатији наши и страни географски називи са 

специфичностима у роду, броју и промени.  
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Заменице  

Одричне заменице: некого, нечего. Неодређене заменице са: -то, -нибудь, -либо; кое-.  

Придеви  

Посебни случајеви образовања суперлатива: величайший, лучший, малейший. Елатив (на примерима у тексту).  

Бројеви  

Читање децимала и разломака: 0,1 - ноль целых одна десятая; 0,01 - ноль целых одна сотая; 0,001 - ноль целых одна тысячная; 1,1 - одна целая (одно целое) одна 

десятая; 2,4 - две целых четыре десятых; 1/2 - одна вторая (половина); 3/3 - три четвертых (три четверти).  

Глаголи  

Глаголски придеви - активни и пасивни (грађење и употреба). Глаголи кретања са префиксима  

Прилози  

Систематизација прилога. Исказивање опозиције место: правац паровима прилога просторног значења као нпр.: там - туда, здесь - сюда, где-куда и сл.  

Предлози  

Предлози карактеристични за стручне текстове: подобно тому, как; по мере того, как; в зависимости от того, как; в результате того, что; в связи с тем, что; не 

смотря на то, что и сл. (рецептивно).  

Реченични модели  

Реченичне моделе предвиђене за претходне разреде и даље примењивати у различитим комбинацијама. У III разреду посебну пажњу посвећивати моделима за 

исказивање следеђих односа и значења.  

Субјекатско-предикатски односи  

а) Реченице са субјектом израженим конструкцијом: номинатив + ц + инструментал: Мы с вами опять в школе.  

б) Реченице с копулама: являться, называться, служить и сл. Металлы являются хорошими проводниками электричества Глина служит сырьём для керамических 

изделий.  

в) Реченице са копулом есть  

Организм есть живое существо.  

г) Реченице са это у предикату  

Золото - это драгоценный металл.  

д) Реченице с трпним глаголским придевом у предикату  

Лес посажен недавно.  

Проект здания создан архитектором.  

Просторни односи  

Реченице с прилошким одредбама за место, правац и трасу Я там никогда не был, но очень хочу поехать туда.  

Северная его четь лежит за полярным кругом.  

Авала расположена в двадцати километрах от Белграда.  

Поезд приближается к территории Дального Востока  

Он прошёл через всю Сибирь.  

Квантитативни односи  

а) Реченице са одредбом за меру и количину  

мороз в тридцать градусов  

Предмет весом в пять килограммов.  

Предмет размером (в) X единицу.  
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Реченице са одредбом за приближну количину приду минут через десять.  

В классе было учеников тридцать.  

Атрибутивни односи  

а) Реченице са атрибутом израженим придевом и могућности замене придева именицом:  

Мы долго гуляли по московским улицам -  

Мы долго гуляли по улицам Москвы.  

б) Реченице са атрибутом израженим предшколско-падежном конструкцијом или падежом без предлога  

Мы купили брошку из золота.  

На этой улице много памятников архитектуры.  

Лексикологија  

Усвајање основне терминологије дате струке.  

Лексикографија  

Структура стручног речника и његово коришћење.  

Начин остваривања програма 

Програм првог страног језика намењен је трогодишњем и четворогодишњем образовању и васпитању у средњим стручним школама и чини заокружену целину са 

програмом страних језика за основну школу, обезбеђујући тако континуитет учења страног језика започетог у основној школи.  

Структуру програма чине:  

а) захтеви и садржаји који су заједнички за трогодишње и четворогодишње школовање;  

б) захтеви и садржаји који су диференцирани према разликама у фонду часова и укупној оријентацији датог типа школе;  

- школски писмени задаци (за сваки разред по два писмена задатка);  

- језички садржаји (за сваки језик и сваки разред посебно);  

Облици наставе  

Комуникативна настава страних језика се реализује тако што се примењују различити облици рада као нпр. рад у групама и паровима, рад у пленуму или 

појединачни уз примену додатних средстава у настави (аудио-визуелних материјала, информационо-технолошких извора, игара, аутентичног материјала, итд.), 

као и уз примену принципа наставе по задацима (таск-басед лангуаге теацхинг; enseñanza пор тареас, хандлунгсориентиертер ФСУ...)  

Препоруке за реализацију наставе  

У наставном процесу неопходно је ускладити улоге наставника, ученика и наставних средстава. Наставник мора да добро одреди колико времена на часу може да 

буде потрошено на фронтална излагања и објашњења, фронталне активности као што су питања и одговори (разликујући при том референцијална, 

демонстративна и тест питања) као и на остале облике рада.  

Наставници треба да схвате да су њихови поступци којима одражавају своје ставове и способности најважнији део окружења за учење и усвајање језика. Стога је 

неопходно да наставник прида значај:  

- вештинама подучавања;  

- вештинама организовања рада у учионици;  

- способностима да спроводи истраживања праксе и да размишља о свом искуству;  

- стиловима подучавања;  

- разумевању тестирања, оцењивања и евалуације и способностима за њихово спровођење;  

- знањима и способностима да предаје социокултурне садржаје;  

- интеркултурним ставовима и вештинама;  
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- знањима о естетској вредности књижевности и способностима да развије такво разумевање код ученика;  

- способностима за индивидуализацију рада у одељењу у којем наставу похађају типови ученика с различитим способностима за учење.  

Ови релевантни квалитети и способности се најбоље развијају када наставник:  

- надгледа, прати рад и одржава ред у учионици;  

- стоји на располагању ученицима и пружа им индивидуалне савете;  

- преузме улогу супервизора и фацилитатора уважавајући примедбе у вези са њиховим учењем, реагујући на њих и координирајући њихове активности.  

Стога се у настави страних језика препоручују следеће активности којима се гарантује најефикаснија реализација наставног програма, и то су:  

- слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом који чита наставник или који ученици чују са звучних записа;  

- рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације, итд.);  

- мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу или родитеље и сл.);  

- дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим трајањем, док су дискусије 

спонтаније и неприпремљене интеракције на одређену тему);  

- обимнији пројекти који се раде у учионици и ван ње у трајању од неколико недеља до читавог полугодишта уз конкретно видљиве и мерљиве производе и 

резултате;  

- усклађивање Програмом предвиђене граматичке грађе са датим комуникативним функцијама и темама, и то у склопу језичких активности разумевања (усменог) 

говора и писаног текста, усменог и писменог изражавања и медијације;  

- евалуација (формативна која се спроводи током године и служи усмеравању даљег тока наставе и сумативна на крају године која указује на остварење циљева и 

задатака) и самоевалуација (језички портфолијо) ученичких постигнућа.  

Важан циљ у учењу страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се језик користи ради 

информисаности и оспособљености за једноставну комуникацију у усменом и писаном облику на страном језику. Тај сегмент наставе страног језика који се 

прогресивно увећава од 20 до 50% током трогодишњег односно четворогодишњег образовања мора да буде јасно дефинисан и у складу са исходима везаним за 

квалификације струке.  

Неопходно је да стручна тематика која се обрађује на страном језику прати исходе појединих стручних предмета и буде у корелацији са њима. Реализација 

наставе језика струке се много више огледа у развијању рецептивних него продуктивних вештина јер је сврха учења страног језика, у првој линији, усмерена на то 

да се ученици оспособе да прате одређену стручну литературу у циљу информисања, праћења иновација и достигнућа у области струке, усавршавања и 

напредовања.  

Стога је спектар текстова који се препоручују велики: шематски прикази, упутства о примени апарата, инструмената или пак материјала, хемикалија, рецепти, 

декларације, краћи стручни текстови чији је садржај релевантан за тематске садржаје стручних предмета, извештаји, каталози, програми сајамских активности и 

сл. Веома је битно у раду са таквим текстовима одредити добру дидактичку подршку. Добро осмишљени налози упућују на то да одређене текстове, у зависности 

од тежине и важности информација које они носе, треба разумети глобално, селективно или пак детаљно. Продуктивне вештине треба ограничити на строго 

функционалну примену реалну за захтеве струке. То подразумева писање кратких порука, мејлова у оквиру пословне комуникације (поруџбенице, рекламације, 

захтеви, молбе) и вођење усмене комуникације која омогућава споразумевање на основном нивоу било у директном контакту са саговорником или у телефонском 

разговору.  

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ НА КРАЈУ III РАЗРЕДА  

СЛУШАЊЕ  

Ученици могу на овом нивоу могу да разумеју главне поруке и детаље неке изјаве ако се ради о темама које су у складу са интересовањима и узрасним 

карактеристикама. Они су у стању да из медија издвоје битне информације када се ради о актуелним догађајима и темама из њиховог домена интересовања 

односно струке.  

Ученик може да:  
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- разуме опширнија упутства и објашњења (нпр. у ситуацијама таком наставе) и да их примењује;  

- прати разговоре у свакодневним ситуацијама када се прича о познатим темама; да би био сигуран у разумевање може да саговорнику узвраћа питања и моли за 

објашњење;  

- разуме саопштења везана за орјентацију и сналажење у простору и свакодневне ситуације (нпр. на телефону) и реагује на адекватан начин;  

- разуме најаве преко разгласа, издваја битне и релевантне информације из њих и понаша се у складу са њима;  

- издвоји најважније исказе из снимљених радио и ТВ емисија - под претпоставком да их могу више пута чути и гледати - када се ради о познатим темама; у 

стању је да садржаје својим речима преприча, сумира и коментарише;  

- приликом слушања примењује један проширени репертоар стратегија рецепције (нпр. критичко слушање, процењивање приликом слушања, слушање са 

задовољством).  

ГОВОР  

ИНТЕРАКЦИЈА  

Ученици могу на овом нивоу да без припремања учествују у разговору о познатим темама и садржајима који их интересују и при том образлажу своје лично 

мишљење и реагују на мишљење других.  

Ученик може да:  

- изрази осећања (као нпр. изненађење, радост, тугу, бес и равнодушност) и реагује на одговарајуће емотивне реакције;  

- опише сопствене циљеве, надања, снове и реагује код других на исте;  

- да започне разговор или дискусију, води их, прихвата или одбија мишљење других;  

- да у интервјуу наведе конкретне информације и реагује на спонтана питања или води припремљени интервју и поставља спонтано додатна питања;  

- примењује језичка средства адекватна саговорнику и ситуацији;  

- користи реторичке стратегије (форме учтивог обраћања, повратна питања, поједностављења, реконструкције, невербална средства).  

МОНОЛОШКО ИЗЛАГАЊЕ  

Ученици могу на овом нивоу да пред публиком говоре уз припрему о темама из области њиховог искуства и интересовања, описујући релевантне садржаје и/или 

процењујући их. Могу да причају приче и извештавају о догађајима и о сазнањима поштујући одређени логички ток.  

Ученик може да:  

- изведе припремљену презентацију у вези са познатом темом и притом глобално објасни основне аспекте;  

- извести о сопственим сазнањима и опише сопствена осећања и реакције;  

- извештава о реалним догађајима;  

- користи стратегије за формирање и структурисање језичког излагања (нпр. уводне и закључне формулације, кључне речи);  

- да истакне значај одређених изјава пригодном гестиком и мимиком или наглашавањем и интонацијом.  

ЧИТАЊЕ  

Ученици могу на овом нивоу да самостално читају, разумеју и процењују различите текстове који се односе на области њихових интересовања, струке и искуства.  

Ученик може да:  

- разуме комплексније захтеве и диференциране сажетке градива током наставе;  

- чита и разуме информативне, аргументационе, апелативне текстове (нпр. уводи, брошуре, писма читалаца, мејлови, блогови, омладински часописи или школске 

новине, веб странице за младе) као и дуже, чак и нешто комплексније стручне текстове о познатим темама;  

- прошири репертоар стратегија читања (критичко, процењујуће читање и читање са уживањем).  

ПИСАЊЕ  

Ученик на овом нивоу може да напише или сажме краћи текст о познатим темама и садржајима који их интересују користећи једноставне фазе и реченице.  

Ученик може да:  
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- састави лично саопштење (кратко писмо) у којем се захваљује, извињава, договара или одговара на питање;  

- једноставним језичким средствима извештава о интересантним догађајима, описује своје хобије и интересовања и да друге пита о истим тим стварима;  

- прошири дате текстове, допуни, преиначи или пак да састави текст према датом моделу;  

- оно што је чуо, прочитао, видео или доживео репродукује кратким и једноставним реченицама и изнесе своје мишљење и запажање у вези са тим.  

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Цвећар-  вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно - образовним подручјима, 

допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени 

моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада. 

Задаци наставе физичког васпитања су: 

- развију свест о неопходности коришћења рачунара у свакодневном животу и раду и значају информатике за функционисање и развој друштва;  

- примене стечена знања и вештине у стицању конкретног образовања за будуће занимање;  

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

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

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

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

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

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

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

Садржаји програма усмерени су на:  

- развијање физичких способности  

- спортско-техничко образовање  

- повезивање физичког васпитања са животом и радом.  

РАЗВИЈАЊЕ ФИЗИЧКИХ СПОСОБНОСТИ  

На свим часовима наставе физичког васпитања, предвиђа се:  

- развијање основних елемената физичке кондиције карактеристичних за овај узраст и пол; као и других елемената моторне умешности, који служе као основа за 

повећавање радне способности, учвршћивање здравља и даље напредовање у спортско техничком образовању,  

- превентивно компензацијски рад у смислу спречавања и отклањања телесних деформитета,  

- оспособљавању ученика у самосталном неговању физичких способности, помагању раста, учвршћивању здравља, као и самоконтроли и провери својих 

физичких и радних способности.  

Програмски задаци се одређују индивидуално, према полу, узрасту и физичком развитку и физичким способностима сваког појединца, на основу оријентационих 

вредности које су саставни део упутства за вредновање и оцењивање напретка ученика као и јединственој батерији тестова и методологије за њихову проверу и 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 1977 
 

праћење.  

СПОРТСКО ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ  

Спортско техничко образовање се реализује у у III разреду кроз програм по избору ученика.  

Циљ наставе програма по избору ученика - 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);  

Задаци наставе програма по избору ученика - изабрани спорт јесу: 

- 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.  

Ученици се на основу својих способности и интереса опредељују за један спорт у коме се обучавају, усавршавају и развијају своје стваралаштво током целе 

школске године. То могу да буду предложене спортске гране и други спортови за које ученици покажу интерес.  

Да би се избор остварио, свака школа је дужна да обезбеди просторне и друге услове за реализацију бар четири спорта.  

На почетку сваке школске године наставничко веће, на предлог стручног већа наставника физичког васпитања, утврђује спортове за који ученици те школе могу 

да се определе.  

Садржај 

РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА И НАРОДНИ ПЛЕСОВИ  

Савладавање основних вежби: "докорак", мењајући корак галопом у свим правцима, полкин корак, далеко високи скок, "маказице".  

Систематска обрада естетског покрета тела у месту и у кретању без реквизита и са реквизитима, користећи при томе различиту динамику, ритам и темпо.  

Примена савладане технике естетског покрета и кретања у кратким саставима.  

Треба савладати најмање пет народних плесова.  

Припрема за такмичење и приредбе и учешће на њима.  

РУКОМЕТ  

Увежбавати основне техничке елементе који су предвиђени програмским садржајима за основну школу.  

Покривање и откривање играча, одузимање лопте, ометање противника. Општи принципи постављања играча у одбрани и нападу. Напад са једним и два играча и 

напад против зонске одбране. Зонска одбрана и напад "човек на човека". Уигравање кроз тренажни процес.  

Правила игре.  

Учествовање на разредним, школским и међушколским такмичењима.  

ФУДБАЛ  

Увежбавати основне техничке елементе који су предвиђени програмским садржајима за основну школу.  

Покривање и откривање играча, одузимање лопте и ометање противника. Општи принципи постављања играча у нападу и одбрани. Разне варијанте напада и 

одбране. Уигравање кроз тренажни процес.  

Правила малог фудбала.  

Учествовање на разним школским и међушколским такмичењима.  

КОШАРКА  

Увежбавати основне техничке елементе који су предвиђени програмским садржајима за основну школу.  

Техника кошарке. Шутирање на кош из места и кретања, шут са једном или обема рукама, са разних одстојања од коша. Постављање и кретање играча у нападу и 
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одбрани. Одбрана "зоном" и "човек на човека". Напад против ових врста одбрана. Контранапад у разним варијантама и принцип блока.  

Правила игре и суђење.  

Учествовање на разредним и школским такмичењима.  

ОДБОЈКА  

Увежбавати основне техничке елементе који су предвиђени програмским садржајима за основну школу.  

Техника одбојке. Игра са повученим и истуреним центром. Смечирање и његова блокада. Уигравање кроз тренажни процес.  

Правила игре и суђења.  

Учествовање на одељенским, разредним и међушколским такмичењима.  

ПЛИВАЊЕ  

Упознавање и примена основних сигурносних мера у пливању;  

Усвајање две технике пливања (по склоностима и избору ученика). Вежбање ради постизања бољих резултата. Скок на старту и окрети.  

Учествовање на одељенским, разредним и међушколским такмичењима.  

БОРИЛАЧКЕ ВЕШТИНЕ  

Избор борилачке вештине која се изучава на матичним факултетима спорта и физичког васпитања, и која је у програму Школских спортских такмичења. 

Наставник у складу са могућностима школе и интересовањима ученика предлаже наставни програм.  

КЛИЗАЊЕ И СКИЈАЊЕ  

Програмски задаци из клизања и скијања обухватају савладавање основне технике и упознавање са правилима такмичења. Наставник предлаже наставни програм, 

који се заснива на програму клизања и предмета скијање на матичним факултетима.  

Начин остваривања програма 

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

Током реализације часова физичког васпитања давати информације о томе које вежбе позитивно утичу на статус њиховог организма, с обзиром на 

карактеристике њихове професије, а које негативно утичу на здравље.  

Ученици који похађају трогодишње стручне школе далеко су више оптерећени у редовном образовању практичном и теоријском наставом од осталих ученика.  

Због тога је физичко васпитање, у овим школама, значајно за активан опоравак ученика, компензацију и релаксацију с обзиром на њихова честа статичка и 

једнострана оптерећења. Теоријска знања из области физичких активности су од великог значаја за укупним бављењем физичким вежбама.  

Облици наставе  

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:  

теоријска настава  

мерење и тестирање  

практична настава.  

Подела одељења на групе  

Одељење се не дели приликом реализације;  

Настава се изводи фронтално и по групама, у зависности од карактера методске јединице која се реализује. Уколико је потребно, нарочито за вежбе из корективне 

гимнастике, приступ је индивидуалан.  

Место реализације наставе  

Садржаји програма усмерени су на:развијање физичких способности; спортско-техничко образовање; повезивање физичког васпитања са животом и радом.  

Годишњи план, програм и распоред кросева, такмичења, зимовања и других облика рада утврђује се на почетку школске године на наставничком већу, на предлог 

стручног већа наставника физичког васпитања.  
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Стручно веће наставника физичког васпитања, самостално, одређује редослед обраде појединих садржаја програма и циклуса.  

Часови у току недеље треба да буду распоређени у једнаким интервалима, не могу се одржавати као блок часови. Настава се не може одржавати истовремено са 

два одељења ни на спортском терену ни у фискултурној сали.  

У свим разредима настава физичког васпитања се реализује одвојено за ученике и одвојено за ученице, а само у школама које имају по два паралелна објекта за 

физичко васпитање дозвољена је истовремена реализација часа.  

Праћење, вредновање и оцењивање  

Праћење напретка ученика у физичком васпитању се обавља сукцесивно у току читаве школске године, на основу методологије праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичком васпитању - стандарди за оцењивање физичких способности ученика и постигнућа у спортским играма  

Минимални образовни захтеви  

Атлетика: трчање на 100 м за ученике и ученице, трчање на 800 м за ученике и 500 м за ученице, скок удаљ, увис, бацање кугле - на резултат.  

Вежбе на справама и тлу:  

За ученике: наставни садржаји из програма вежби на тлу, прескока, једне справе у упору и једне справе у вису;  

За ученице: наставни садржаји из програма вежби на тлу, прескока, греде и двовисинског разбоја.  

Оквирни број часова по темама  

Тестирање и провера савладаности стандарда из основне школе (6 часова);  

Теоријских часова (2 у првом и 2 у другом полугодишту);  

Атлетика (12 часова)  

Гимнастика: вежбе на справама и тлу (12) часова;  

Спортска игра: по избору школе (12 часова);  

Физичка активност, односно спортска активност:у складу са могућностима школе а по избору ученика (10 часова).  

Пливање (10 часова);  

Провера знања и вештина (4 часа).  

ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ  

- Из фонда радних дана и за извођење редовне наставе школа у току школске године организује:  

- Два целодневна излета са пешачењем  

- III разред до 16 км (укупно у оба правца);  

- Два кроса: јесењи и пролећни  

- Стручно веће наставника физичког васпитања утврђује програм и садржај излета, и дужину стазе за кросеве, према узрасту ученика.  

Школа организује и спроводи спортска такмичења, као јединствени део процеса наставе физичког васпитања. Спортска такмичења организују се у оквиру радне 

суботе и у друго време које одреди школа. Међушколска спортска такмичења организују се у оквиру календара које одреди Савез за школски спорт и олимпијско 

васпитање Србије које је уједно и организатор ових такмичења.  

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Цвећар -  вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

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 релевантних за 

живот у демократском друштву;  

- унапреде способност исказивања сопственог става уз коришћење аргумената.  

Садржај 

1. УСТАВ И ПРАВНА ДРЖАВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ  

- Обележја Устава Републике Србије од 2006.  

- Принцип уставности и законитости  

- Уставни суд  

- Судови у Републици Србији  

2. ДЕМОКРАТИЈА И МЕХАНИЗМИ ВЛАСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ  

- Сувереност народа и сувереност грађана  
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- Облици непосредне демократије  

- Вишестраначки систем  

- Избори  

- Највиши органи државне власти у Републици Србији (Народна скупштина, Влада, председник Републике)  

3. ГРАЂАНИН И ЊЕГОВА ПРАВА И СЛОБОДЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ  

- Лична права  

- Политичка права  

- Економска и социјална права  

- Права припадника националних мањина  

- Заштита уставом гарантованих права и слобода  

4. ДРЖАВНО УРЕЂЕЊЕ И ТЕРИТОРИЈАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  

- Уставна историја Србије  

- Територијална аутономија у Републици Србији  

- Локална самоуправа у Републици Србији 

Начин остваривања програма 

Полазиште у изради концепције садржаја наставног предмета Устав и права грађана заснива се на потреби да ученици схвате значај уставности као историјског, 

цивилизацијског достигнућа у процесу демократизације власти и ограничавања бирократске и апсолутистичке тенденције у развоју државе и у оквиру тога, да 

упознају уставно уређење Републике Србије.  

У реализацији садржаја програма треба настојати да се код ученика развија критички однос према постојећем и способност препознавања правних 

цивилизацијских вредности, као и спремност за активно учествовање у политичком животу земље у којој живи.  

Неопходно је успоставити добру корелацију са наставом историје, социологије и другим друштвеним наукама ради свестранијег сагледавања проблема и 

настојања да се непотребно не понавља, али и да стицање потребних појмова буде што потпуније са аспекта социолошког, онтолошког, гносеолошког уз 

коришћење свих могућности сазнања материјалне истине.  

При излагању садржаја сваког поглавља треба поћи од теоријских анализа основних појмова, постојећих решења у пракси напредних демократских земаља 

садашњег стања и краћег историјског развоја у Републици Србији.  

Изучавање устава и правне државе у Републици Србији подразумева да ученици упознају настанак и значења уставности у напредним демократским земљама у 

свету, остваривање принципа уставности и законитости. Посебну пажњу треба посветити уставном судству у Републици Србији, судовима и јавном тужилаштву.  

У оквиру друге тематске целине уводно излагање треба посветити утврђивању и сагледавању појма суверености народа и, у том контексту, месту, улози и праву 

грађана да учествују у остваривању народног суверенитета. Анализа облика непосредне демократије и избора (изборног механизма) управо треба да укажу на 

улогу грађана и начине остваривања народног суверенитета. Посебну пажњу треба посветити стварном демократском значењу вишестраначког система. На крају 

би требало објаснити положај и улогу највиших органа државне власти у Републици Србији (Народна скупштина, Влада, председник Републике).  

Поред упознавања ученика са свим политичким, личним, економским и другим слободама и правима треба посебно објаснити начин на који се грађанин штити од 

власти и коме се при том обратити. При обради ових садржаја обавезно навести и неколико конкретних примера из праксе. Упоредном анализом међународних 

конвенција и декларација и позитивно-правно признатих слобода и права грађана одређене државе ученици могу и да самостално закључују о степену заштите 

људских слобода и права грађана одређене државе и других лица (странци, лица без држављанства, апатриди). Скренути пажњу и на мере које се предузимају 

према државама које не поштују људска права и слободе.  

У изучавању традиције уставности у Републици Србији треба указати на карактеристична обележја развоја уставности у српској држави, доношење првих устава 

у Србији и њихов значај, као и на садашње стање. Упоредити са неким земљама света, посебно Европе. Треба објаснити основна обележја територијалне 
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аутономије уопште и у Републици Србији. Најзад, треба посветити одређену пажњу појму локалне самоуправе и локалној самоуправи у Републици Србији.  

С обзиром на природу овог предмета, садржај програма, циљ и задатке, рад наставника не сме да се своди на предавања "ex цатедра" већ наставу треба поставити 

проблемски, уз максимално активирање ученика, вођењем дијалога, постављањем питања, тражењем компарација коришћењем текстова из докумената, 

навођењем примера из живота. У настави се морају користити, поред текстова из докумената (уставне одредбе, поједине одредбе из конвенција и декларација), 

шеме, графикони, слајдови и одговарајући филмови. Потребно је избећи идеолошку индоктринацију ученика, не глорификовати нека постојећа решења, већ 

развијати критички и креативан однос ученика уз прихватање оних вредности које представљају врхунску цивилизацијску тековину.  

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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В. НАСТАВНИ ПРОГРАМ Изборни предмет: ЦВЕЋАР-ВРТЛАР (Трећи разред) 

Наставни предмет: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Цвећар - вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ предмета је да се кроз стицање знања, овладавање вештинама, формирање ставова и система вредности допринесе оспособљавању ученика за компетентан, 

одговоран и ангажован живот у хуманом и демократски уређеном друштву утемељеном на основним људским вредностима, поштовању људских и грађанских 

права, у коме се уважава различитост, остварује солидарност и брига за друге. 

Задаци наставе грађанског васпитања су да ученици: 

- стекну знања о функционисању демократски уређеног друштва, улози грађанина, документима и институцијама које доприносе владавини права;  

- усвоје вредности на којима се заснивају људска права и демократско друштво;  

- развију спремност да делују у духу поштовања демократских вредности;  

- јачају осећање самопоштовања, личног и групног идентитета;  

- разумеју сложеност живота у мултикултуралној заједници и потребу узајамног уважавања и поштовања различитости;  

- јачају осетљивост на појаве нетолеранције, дискриминације, стереотипа и предрасуда;  

- разумеју значај сарадње и заједништва за добробит појединца и друштва, и овладају вештинама рада у групи и групног одлучивања;  

- узму учешће у животу заједнице, покрећу акције и преузимају одговорност за личне одлуке;  

- овладају вештинама успешне комуникације и примењују их у свакодневном животу;  

- разумеју природу и узроке сукоба, упознају технике конструктивног решавања сукоба и примењују их у свакодневном животу;  

- унапреде способности за прикупљање, анализу, организацију, критичку процену, примену и преношење информација из различитих извора релевантних за 

живот у демократском друштву;  

- унапреде способност исказивања сопственог става уз коришћење аргумената;  

- унапреде способности планирања личног и професионалног развоја 

Садржај 

Увод: Упознавање ученика са програмом и начином рада  

I. Демократија и политика  
Ова тематска целина посвећена је одређењу појмова демократије и политике, као предусловима политичке партиципације грађана. Обрађују се механизми 

функционисања и институције демократије, као и начини контроле и ограничења власти у демократском поретку.  
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II. Грађанин и друштво  

Тематска целина посвећена је појму, карактеристикама и вредностима грађанског друштва. Централне теме су: однос државе и грађанског друштва, појам 

грађанина и значај и начин његовог учествовања у политици.  

III. Грађанска и политичка права и право на грађанску иницијативу  

Уводни део ове целине посвећен је појму и култури људских права, као и улози грађана и залагању за остваривање ових права. Детаљније се обрађују право на 

грађанску иницијативу које омогућава партиципацију грађана у процесу доношења одлука и право на самоорганизовање грађана, кроз које се ученици упознају с 

улогом невладиних организација.  

IV. Планирање конкретне акције  

Последња тематска целина пружа ученицима основна знања и вештине које су неопходне за решавање њима важних и блиских проблема, кроз реализацију 

конкретних локалних акција. На овај начин ученици имају прилике да сами узму активно учешће примењујући претходно стечена знања. У оквиру ове целине, 

предвиђене су јавне презентације нацрта акција и резултата у школи.  

Начин остваривања програма 

Програм грађанског васпитања је тако конципиран да су његов циљ и задаци широко постављени у сфери когнитивног (знање, разумевање, опште когнитивне 

вештине и способности), психо-социјалног (ставови, вредности, социјалне вештине и способности) и конативног (активно и одговорно делање) развоја ученика. 

То је могуће остварити ако се садржај програма третира на интегрисан начин, сталним међусобним повезивањем, умрежавањем појмова и појава. Формирање 

ставова и вредности, као и овладавање вештинама, захтева дужи временски период, више прилика за активности ученика које воде разумевању сложених 

феномена и практиковању наученог, а резултат је кумулативног дејства свих активности које се дешавају на часовима грађанског васпитања.  

Уз садржај програма није наведен препоручени број часова по темама и наставници имају слободу у планирању којим редоследом ће поједине садржаје 

обрађивати, на који начин ће то радити, којом динамиком, али увек настојећи да их међусобно повезују и да то води ка остварењу дефинисаних задатака 

предмета.  

Оствареност задатака у великој мери зависи од начина на који се садржај обрађује и зато је важно посветити пажњу одабиру одговарајућих метода и техника рада 

са ученицима. Дискусије, дебате, пројекти, есеји, реаговање на одређене теме, радионице, демонстрације, симулације, играње улога, вртлог идеја, припрема 

речника, анализа медијских информација, истраживање и анализа добијених резултата, студије случаја, промоције, организовање кампање, покретање акција су 

само неке од активности које су погодне у реализацији овог програма. При примени сложенијих активности (по организацији или трајању) постигнути резултати 

нису најважнији, односно прати се и вреднује како је текла организација, сарадња ученика, поштовање процедура, уочавање тешкоћа, идентификација могућих 

помагача, овладавање вештином представљања постигнутог, размена искуства између група и друго. На тај начин нема неуспешних и свака активност доприноси 

остварењу задатака.  

Посебну пажњу у предмету грађанско васпитање имају продукти ученичких активности који могу бити различите врсте као што су постери, аудио-визуелни 

записи, презентације, прикази резултата истраживања и друго. Они се могу користи при интеграцији или рекапитулацији пређених садржаја, процени 

напредовања ученика као и самопроцени наставника колико успешно ради. Продукти се могу користити и ван групе, на пример на изложби у холу школе, у 

школским новинама, сајту школе, у раду ученичког парламента, у локалној заједници или локалним медијима.  

Како реализација програма треба да се одвија у складу са принципима активне, проблемске и истраживачке наставе са сталним рефлексијама на одговарајуће 

појаве из друштвеног контекста прошлости и још више садашњости посебан захтев за наставнике представља потреба за припремом стално нових, актуелних 

материјала који најбоље одговарају садржају, циљевима и задацима предмета. Они се могу наћи у различитим изворима информација, с тим да треба оспособити 

и охрабривати ученике да и сами проналазе материјале који су погодни за обраду на часовима. Одговарајући филмови (изабрани делови) посебно су погодни за 

предмет грађанско васпитање јер подстицајно делују на ученике да искажу мисли, осећања и ставове. Интернет и различите социјалне мреже такође треба 

укључити у наставу грађанског васпитања јер су то облици комуникације који су блиски младима и на којима се могу препознати и анализирати многи проблеми 

живота у савременом свету.  
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Због специфичног статуса предмета, односно могућности да га ученици нису континуирано похађали, или га уопште нису похађали у претходним разредима, за 

очекивати је да у свакој групи постоје ученици са различитим искуством у области грађанског васпитања. Уводни часови су прилика да се направи размена и 

сагледају знања, ставови, вредности и вештине које поседују ученици у вези са садржајем који ће бити обрађиван. То је полазна основа за планирање реализације 

наставе за сваку конкретну групу. Овај проблем не би требало третирати као препреку за реализацију програма јер наставници могу идентификовати ученике у 

групи који се издвајају својим компетенцијама, припремити за њих посебне захтеве као и укључити их у наставни процес на различите начине, а посебно кроз 

вршњачко подучавање.  

У реализацији овог програма наставници пружају информације, осмишљавају, организују и усмеравају ученичке активности, креирају атмосферу у којој се 

настава одвија, дају повратну информацију, процењују напредовање ученика и оцењују их. Наставници у свом раду могу користити постојеће приручнике 

грађанског васпитања за средње школе, друге приручнике релевантне за образовање за демократију и грађанско друштво као и специјализоване сајтове на којима 

се могу наћи одговарајући текстови, примери, идеје за активности.  

Активности на часу треба да се одвијају у атмосфери где доминира поверење, поштовање различитости, међусобно уважавање, конструктивна комуникација, 

демократске процедуре. Наставник је главни креатор климе на часу и треба да буде свестан да се и на тај начин доприноси остварењу циља предмета.  

За подстицање ученичких активности изузетно су важна питања која им се постављају. Она би требало да буду унапред припремљена, са свешћу шта се њима 

жели постићи у односу на задатке предмета, јасна, захтевна али не и сувише компликована, по тежини различита да би подстакла учешће већег броја ученика.  

Питања добијају пун смисао уколико су праћена одговарајућом повратном информацијом од стране наставника, као и других ученика. Повратна информација 

може бити и ново питање, парафразирање или похвала. Она доприноси остварењу многих задатака, подстицању самопоуздања, учешћа у раду групе и мотивације 

за предмет.  

Праћење напредовања ученика започиње иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази и у односу на шта ће се процењивати његов даљи ток 

напредовања. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са 

Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању исхода предмета, као и напредак 

других ученика у групи уз одговарајућу аргументацију.  

Садржај грађанског васпитања је природно повезан са неким наставним предметима које ученици изучавају и добро је стално указивати на те везе и по потреби и 

могућностима организовати заједничке тематске часове.  

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ВЕРСКА НАСТАВА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Цвећар - вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње школе("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 6/2003, 23/2004 , 9/2005 и 11/2016) 

ЦИЉЕВИ верске наставе, као изборног предмета, у оквиру средњошколског образовања и васпитања јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство 

традиционалних цркава и верских заједница које живе и делају на нашем животном простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот 

и 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. Притом упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене, историјски дате цркве или верске заједнице треба да се 

остварује у отвореном и толерантном дијалогу, уз уважавање других религијских искустава и философских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних 

искустава и достигнућа човечанства. 

ЗАДАЦИ верске наставе су 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; 

- буди потреба и 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; 

- развија и негује 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 своје властите личности и ка 

остваривању сусрета са светом, са природом и, пре и после свега, са Богом; 

- изграђује способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског стваралаштва у науци и другим 

областима; 

- изграђује свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и 

природи. 

Православни катихизис (веронаука) 

ЦИЉ наставе православног катихизиса (веронауке) у средњем образовању и васпитању јесте да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући 

две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки (будући) живот (димензију идеалног). То значи да ученици систематски 

упознају православну веру у њеној доктинарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се излагање хришћанског виђења живота и 

постојања света обавља у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којима се настоји показати да хришћанско виђење 

(литургијско, као и подвижничко искуство Православне Цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и верско 

образовање. Све ово спроводи се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и на делатном плану, уз настојање да се доктринарне поставке 

спроведу у свим сегментима живота (однос са Богом, са светом, са другим људима и са собом). 

ЗАДАЦИ у настави православног катихизиса (веронауке) су да код ученика: 
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- развије отвореност и однос према Богу као Другој и другачијој Личности у односу на нас, као и отвореност и однос према другом човеку као икони Божјој, 

личности, такође, другачијој у односу на нас, те да се између ове две релације оствари узајамно зависна веза (свест о заједници); 

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

односу са природом која нас окружује и друго, као и за одговарање на питања у светлу православне хришћанске вере и искуства Цркве; 

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

областима стваралаштва (при чему се остварује комплементарност са другим наукама); 

- помогне у одговорном обликовању заједничког живота са другим, у изналажењу равнотеже између властите личности и заједнице, у остварењу сусрета са 

светом (са људима различитих култура, религија и погледа на свет, са друштвом, са природом) и са Богом; најзад, 

- изгради уверење да је свет и све што је у њему, створен за вечност, да су сви створени да буду причасници вечног живота, те да се из те перспективе код ученика 

развије способност разумевања, преиспитивања и вредновања сопственог односа према другом човеку као непоновљивом бићу и према творевини Божјој и 

изгради спремност на покајање. 

ЦИЉ наставе у трећем разреду јесте да се ученицима аргументовано предочи да је Исус Христос једини спаситељ створеног света зато што је само у његовој 

личности остварена заједница тварне природе с Богом. 

ЗАДАЦИ наставе православног катихизиса јесу да ученици: 

- стекну свест о томе да је Тајна Христова циљ стварања света; 

- уоче да је првородни грех променио начин остварења циља због кога је свет створен, али не и сам циљ; 

- запазе да се Тајна Христова поистовећује са Литургијом; 

- уоче да апостолским прејемством, посредством Духа Светога, преко Литургије и као Литургија, будуће Царство Божије улази у историју; 

- запазе разлику између иконографског приказивања распећа и васкрсења Христовог у православној и ренесансној традицији. 

Садржај 

Тајна Христова - јединство Бога и човека као циљ због кога је Бог створио свет. 

Христово оваплоћење и страдање, смрт као последица греха првих људи. 

Бог је васкрсао Христа из мртвих Духом Светим (превазилажење смрти за створену природу као плод слободне, личне заједнице Бога и човека у Христу). 

Исус Христос као нови Адам и начелник све твари. 

Улога Духа Светог у сједињењу људи и створене природе са Христом (Дух Свети конституише Цркву као конкретну Литургијску заједницу кроз крштење, 

миропомазање и рукоположење). 

Литургија као икона истинског постојања света - Царства Божијег (спасење света заједничко дело Св. Тројице и људи; разлика између Бога и људи, али не и 

њихова одељеност). 

Апостолско прејемство (епископ као икона Христа, свештеници иконе апостола, Литургија као икона будућег века). 

Распеће и Васкрсење Христово у православној иконографији. 

Начин остваривања програма 

Циљ наставе у трећем разреду средње школе јесте да се ученицима аргументовано предочи да је Исус Христос једини спаситељ створеног света зато што је само 

у његовој личности остварена заједница тварне природе с Богом. 

Тему Тајна Христова... треба реализовати на тај начин што ће се ученицима предочити одлуке 1. и 4. Васељенског сабора, затим то протумачити на основу Св. 

Писма, како Новог, тако и Старог завета. У оквиру ове теме треба ученицима скренути посебну пажњу на следеће чињенице: да је Христос потпуни човек и 

потпуни Бог, односно Син Божији, да су у једној личности Сина Божијег поново сједињене, "нераздељиво и непроменљиво", човечанска, односно тварна, и 

нетварна, Божанска природа, које су падом првог човека Адама биле разједињене. Указати, дакле, на паралелу између Христа, новог Адама, и старог Адама. На 

основу овог сједињења, Христос је постао нови Адам и једини посредник између Бога и створене природе, јер је једино у њему створена природа остварила 
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сједињење с Богом, а на тај начин и бесмртно постојање. Такође, треба указати ученицима на то да су у остварењу тајне Христове пројављује слобода, како 

Божија у односу на човека, тако и човекова у односу на Бога. Дакле, све оно што је први човек, Адам, требало да учини, а није  учинио због слободног одбијања да 

то учини, учинио је Христос. Треба указати, такође, и на важност учења о Христу за нас људе и за наше спасење. (Погодно штиво за боље разумевање ове 

проблематике јесте чланак: Ј. Зизијулас, Христологија и постојање.) 

Тему Христово оваплоћење и страдање... треба реализовати на тај начин што ћемо најпре изложити ове догађаје на основу описа Св. Писма Новог завета, а затим 

протумачити с посебним освртом на следеће елементе: да су оваплоћење и страдање Христово два различита догађаја, односно да оваплоћење Христово не 

садржи истовремено и смрт, као што је случај код нас људи који почињемо да умиремо кад се родимо. Христос није рођен на исти начин као и ми људи, од мужа 

и жене, он је Син Божији који се слободно рађа као човек и слободно страда, и то ради нашег спасења, будући да је Бог, и зато  нестрадалан и нематеријалан, тј. 

учинио је оно што је први човек Адам одбио да учини што нас упућује на закључак да је Син Божији постао човек и страдао због греха првог човека Адама. У 

Христу је откривен циљ због кога је Бог створио свет и човека на крају стварања, тј. да је Бог створио свет да се сједини с Њим кроз човека, у једној личности и да 

тако постоје вечно, што нас опет упућује на закључак да би се тајна Христова остварила и да први човек није погрешио, зато што је та тајна сједињење Бога и 

човека и што без тог сједињења тварна природа не би могла да постоји. Међутим, овде треба ученицима указати на то да смрт није саставни део првобитног 

Божијег плана о свету, већ да је она последица греха првог човека Адама. Дакле, да није било греха, не би било страдања и смрти, односно да први човек Адам 

није погрешио, он би постао Христос и не би окусио смрт. После греха, смрт је постала реалност за читаву природу и преноси се преко природног рађања. 

Овом темом се наглашава врло важна чињеница да без сједињења с Богом, односно сада са Христом, ниједно створено биће не може да превазиђе смрт. Ова 

констатација нас упућује на закључак да се спасење остварује једино у Цркви, односно у Евхаристијској заједници, јер је ту присутан Васкрсли Христос и једино 

тамо можемо остварити заједницу с Њим. 

Тему Бог је васкрсао Христа... треба такође обрадити најпре на основу сведочанстава о овом догађају забележених у Св. Писму Новог завета. Приликом 

развијања ове теме, треба ученицима указати на то да је Бог васкрсао Христа из мртвих, Духом Светим. Ово је важно због тога што се том констатацијом истиче 

да спасење, као превазилажење смрти за створену природу, није ствар природе, односно није механички, природни процес, већ је ствар слободе Божије и да се 

оно појављује као нови начин постојања створене природе, као литургијска заједница. Јер, Свети Дух својом делатношћу ствара литургијску заједницу - Цркву. 

Васкрсење Христово дакле, упућује на есхатолошки догађај свеопштег васкрсења мртвих и конституисања Царства Божијег који ће се догодити када то Бог Отац 

буде благословио, а Васкрсење Христово, односно литургијска заједница, јесте његов залог и предокус. 

Такође, треба, скренути пажњу ученицима да се Васкрсли Христос појављује у литургијском сабрању као онај који началствује Литургији и приноси Богу Оцу 

дарове Цркве, односно целу Цркву, о чему нам сведочи најпре Св. Писмо Новог завета, а затим и сама литургијска пракса Источне Цркве. 

Темама: Исус Христос као нови Адам... и Улога Духа у сједињењу људи са Христом... треба ученицима обратити пажњу на то да је Исус Христос савршен човек и 

да се једино у заједници с Њим остварује заједница с Богом. Ту заједницу са Христом људи могу да остваре једино посредством Духа Светога кроз Крштење у 

коме се показује наша слободна опредељеност за Христа и вера у Христа као Спаситеља и уласком у Литургијску заједницу. На овај начин Дух Свети 

конституише Цркву као Литургијску заједницу људи и природе с Богом у Христу. 

Тему Литургија као икона Царства Божијег... треба реализовати путем описа Литургије у контексту вере у обећано будуће Царство, указујући ученицима 

посебно на идентичност структуре Царства Божијег и Литургије: Христос окружен апостолима, анђелима и народом, односно епископ окружен свештеницима, 

ђаконима и народом. Такође, треба ученике упутити на то да је Литургија икона будућег Царства Божијег, а не слика прошлости. Ради разумевања разлике између 

иконе и слике, треба поћи од тога да је Царство Божије будући догађај, који се још увек није у потпуности остварио, али то Царство присуствује сад и овде, у 

икони преко Литургије. Зато је епископ у Литургији икона Христа, свештеници су иконе апостола итд. Односно мимо Литургије не постоји Царство Божије. За 

разлику од иконе, која онтолошки садржи Царство Божије, иако не и у потпуности, зато што је Царство Божије догађај будућности, слика подразумева Царство 

Божије као стварност која паралелно постоји са Литургијом или, пак, стварност која је постојала у прошлости. У овом контексту, ако слике, односно Литургије, и 

нема, прототип, тј. Царство Божије, и даље постоји. Ова разлика између иконе и слике, која се среће у контексту Литургије и Царства Божијег, утолико је 

неопходна, уколико желимо да су Христос и Дух Свети реално присутни у Литургији, сад и овде, преко њених чланова, а што је неопходно ради нашег спасења, а 

не да у Литургији ми глумимо њихово присуство, будући да су они одвојени од нас и да су горе на небу, док су чланови литургијске заједнице само обични људи. 
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(У контексту одређења иконе и поређења иконе и прототипа, треба навести одлуку 7. Васељенског сабора, док се за одређење односа између Литургије Царства 

Божијег треба послужити посланицама Св. Игњатије Богоносца, као и студијом Ј. Зизијуласа, Евахристија и Царство Божије). 

Тему Апостолско прејемство треба реализовати на основу закључака који ће следити из претходне теме, а они су следећи: будући да Христос и Дух Свети својом 

делатношћу доносе у историју будуће Царство Божије, Литургија није понављање догађаја из прошлости, већ је икона будућег стања ствари у Царству Божијем. 

Дакле, оно што треба подразумевати под "апостолским прејемством" јесте то да се Црква конституише не на основу прошлости, већ на основу будућности. Дух 

Свети, који кроз рукоположење конституише Цркву као Литургијску заједницу, чини то искључиво у оквиру Литургије - дарове и службе које раздаје људима 

чини за Литургију и ради ње. Отуда је сваки епископ у Литургијском сабрању икона Христа и свака Литургијска заједница под једним епископом је потпуна 

Црква - Једина, Света, Васељенска и апостолска. (Као помоћна литература за ову тему може да послужи студија: Ј. Зизијулас, Апостолско прејемство). 

У контексту иконографског приказивања Тајне Христове, односно оваплоћења, страдања, Васкрсења и Вазнесења Христовог, као и силаска Св. Духа на апостоле, 

треба ученицима посебно указати на литургијски оквир ових тема, тј. на однос у коме ови догађаји стоје с будућим Царством Божијим. (На пример, икона 

оваплоћења приказује да се у вези са рођењем Христовим дешава нешто необично, што није својствено рођењу обичне деце, односно да се родио Спаситељ света, 

да страдање Христово на крсту указује на то да смрт није последњи догађај којим се све завршава, већ да оно указује на наду васкрсења. Васкресење Христово 

приказује Христа који не васкрсава сам, већ Он силази у Ад и васкрсава сав род људски итд.). 

Опште напомене 

Оно што је најважније и што је основни циљ катихизиса јесте то да ученици постану чланови Литургијске заједнице. Јер, Литургија, као живо присуство Христа и 

као икона вечног постојања природе и човека, треба да dâ ипостас, односно да оцрквени и да dâ смисао нашем историјском живљењу. Зато треба, кад год је то 

могуће, ученике доводити, или упућивати на Литургијска сабрања. 

У току сваке године, конкретно пре свих наилазећих великих празника, како Господњих, тако и Богородичиних и светитељских, треба упознати ученике са 

историјом настанка празника и садржином догађаја који се славе. Кад је реч о светитељским празницима посебну пажњу треба обратити Србима светитељима: 

Св. Сави, Св. Симеону, на празник Видовдан итд. Ученици би требало да се упознају и с личностима светитеља које славе као Крсну славу. (У ту сврху треба пре 

свега користити житија тих светитеља која се могу наћи у: Јустин Поповић, Житија светих, Ћелије, Ваљево, а затим и осталу пригодну литературу). 

Такође, пре почетка Васкршњег поста, треба упознати ученике с његовом садржином и циљем, као и са богословском подлогом поста и његовом важношћу за 

човека. (Најпогоднија литература за то јесте: А. Шмеман, Велики пост, Крагујевац, последње издање.) 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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В. НАСТАВНИ ПРОГРАМ Обавезни стручни предмети: ЦВЕЋАР-ВРТЛАР (Трећи разред) 

Наставни предмет: ЦВЕЋАРСТВО 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Цвећар - вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

96    

Недељни фонд часова: 3    

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 (,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др.правилници, 6/2012 – 

др.правилници, 5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018 – др.правилници) 

Циљ наставе овог предмета је да ученици стекну основна знања из ове дисциплине, да се оспособе за њихову примену и да им стечена знања буду основа за даље 

стручно образовање. 

Задаци наставе предмета су: 

- стицање основних знања о саставу земљишта, њиховим особинама, педогенетским процесима и плодности земљишта; 

- овладавање основним знањима неопходним за разумевање исхране биљака; 

- упознавање основних цветних врста које се гаје у нашим климатским условима и савлађивање важнијих фаза производње; 

- оспособљавање за израду аранжмана од резаног, сувог и саксијског цвећа за различите прилике. 

Садржај 

САКСИЈСКО ЦВЕЋЕ (36) 

Појам, значај и подела, примена саксијског цвећа у интеријеру и ентеријеру. 

Врсте: 

А. Цветно-декоративно: 

Begonia thuberhybrida, Amaryllis, Clivia, Azalea inidica, Calla aethiopica, Cyclamen persicum, Primulaceae, Gloxinia hybrida, Hydrangea hortensis, Primula obconica, 

Anthurium scherserianum, Calceolaria hybrida, Cineraria hybrida, Euphorbia pulcherima, Hoja carnosa, Kalanchoe blosfeldiana, Saintpaulia ionantha, Fam. Bromeliaceae, 

Orchidea 

Б. Лисно-декоративне: 

Asparagus, Begonia rex, Croton variagetum, Dieffenbachia, Fatsia japonica, Ficus, Monstera deliciosa, Sansevieria, Yucca aloifolia, Aspidistra elatior, Cyperus alternifolius, 

Dracena draco, Maranta leuconeura, Philodendron scandens, Tradescantia, папрати, палме, кактуси. 

ПРОИЗВОДЊА РЕЗАНОГ ЦВЕЋА (20) 

А. У њивским условима - ружа,  Chrisanthemum. 

Б. Под пластиком - ружа, хризантема. 

В. У стакленицима: ружа, хризантема, гербера, каранфила. 

Припрема резаног цвећа за продају, чување и класирање, примена резаног цвећа. 
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АРАНЖИРАЊЕ ЦВЕЋА (15) 

Аранжирање жардињера и саксијског цвећа. 

Врсте аранжирања према месту постављања. 

Слободни аранжмани. 

Икебана данас. 

ПРОИЗВОДЊА САДНИЦА РУЖА (8) 

Подела ружа, размножавање, производња сејанаца и расађивање сејанаца, нега сејанаца, окулирање, зимско загртање, пролећно заливање и остале мере неге. 

Вађење садница, класирање и трапљење. Норме квалитета (стандарди). 

ЦВЕТНО СЕМЕНАРСТВО (17) 

Особине квалитетног семена. Климатски услови за заснивање семенске производње - региони, заснивање семенске производње, нега, селекција и одабирање 

атипичних биљака, изолација, берба, сакупљање семена, дорада и сушење, чување и паковање. Здравствена и сортна контрола засада и објеката за производњу. 

Начин остваривања програма 

У трећем разреду програм обухвата саксијско цвеће, производњу резаног цвећа и њихову примену у цветним аранжманима, као и производњу садница ружа која 

је од значаја за ово поднебље. 

У посебном поглављу се обрађују наставне јединице из цветног семенарства као значајног дела хортикултурне производње за наше поднебље, а неопходно 

запостављеног у производњи. 

За остваривање овог програма поред свестране припреме наставника, неопходна је стручна литература са фотографијама цветних култура и аранжмана, слајдови, 

свежи и хербаризовани примерци цветних врста. 

У току године треба организовати изложбе цвећа, у стакленицима и другим производним просторима, сајмовима, цвећарама, стручним институцијама и другим 

стручним школама и факултетима. 

Посебно наставник мора упућивати ученика на стручну литературу, како нашу тако и страну. 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ДЕНДРОЛОГИЈА СА РАСАДНИЧАРСТВОМ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи  

Образовни профил: Цвећар - вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 (,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др.правилници, 6/2012 – 

др.правилници, 5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018 – др.правилници) 

Циљ наставе овог предмета је да ученици стекну основна знања из ових дисциплина и да се оспособе за њихову примену и да им стечена знања буду основа за 

даље стручно усавршавање. 

Задаци наставе предмета су: 

- да ученици упознају биолошке особине дрвенастих врста биљака које су заступљене у хортикултури; 

- да се оспособе да стечена знања примене у раду у расаднику и другим зеленим површинама; 

- да се ученици оспособе за рад у расадничкој производњи како би успешно производили висококвалитетни расаднички материјал. 

Садржај 

УВОД (2) 

Дефиниција и значај предмета, Услови средине и расадничке производње - клима, земљиште. 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАСАДНИКА (5) 

Одељак за размножавање (сејалишта, ожилиште, пикириште). 

Одељак за формирање садница жбуња (I школа жбуња и II школа жбуња). 

Одељак за формирање садница дрвећа (I школа дрвећа, II школа дрвећа и III школа дрвећа). 

Матичњаци. Ветробран и појасеви. Арборетум и огледно поље. Непродуктивни део расадника. Размештај одељака. 

РАЗМНОЖАВАЊЕ (16) 

Генеративно размножавање - избор матичњака, урод, порекло, сазревање и сакупљање семена, дорада и чишћење, чување семена, клијавост, продужено 

мировање, испитивање клијавости семена. 

Вегетативно размножавање - размножавање дељењем, загртањем, резницама, калемљењем, калем из руке, копулирање, окулирање, аблактирање, фитохормони, 

размножавање културом ткива. 

ПЛАНИРАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ, ПРИПРЕМА РАДА И ТЕХНИКА РАДА (16) 

Планирање производње и припрема рада. 

Техника рад у сејалишту - припрема и обрада земљишта, време и начин сетве, густина и дубина сетве радови до појаве поника, радови после појаве поника, 

вађење, сабирање и чување извађених садница до садње. 

Техника рада у ожилишту. 

Формирање биљака у расаднику - дрвећа и жбуња. 
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Припрема садног материјала за продају и норма квалитета. 

ПРОИЗВОДЊА САДНИЦА У СУДОВИМА (5) 

Особине и предност контејнерске производње. Класични контејнери. 

Савремени контејнерски систем. 

ТЕХНОЛОГИЈА ПРОИЗВОДЊЕ ПОЈЕДИНИХ ВРСТА У ФОРМИ КОЈЕ СУ НАЈВИШЕ ЗАСТУПЉЕНЕ НА НАШЕМ ПОДРУЧЈУ (20) 

Начин остваривања програма 

Програмски садржаји дендрологије са расадничарством су организовани у тематске целине за које је наведен оријентациони број часова за реализацију. 

Наставник, при изради оперативних планова, дефинише степен прораде садржаја и динамику рада, водећи рачуна да се не наруши целина наставног програма, 

односно да свака тема добије адекватан простор и да се планирани циљеви и задаци предмета остваре. При томе, треба имати у виду да формирање ставова и 

вредности, као и овладавање вештинама представља континуирани процес и резултат је кумулативног дејства целокупних активности на свим часовима 

дендрологија са расадничарством што захтева већу партиципацију ученика, различита методска решења, велики број примера и коришћење информација из 

различитих извора. 

Битно је направити добре планове рада како би ученици током године пратили технолошке промене на биљкама као и технологију производње. 

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, самопроцену, презентацију својих радова и групних пројеката и ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

Посебно за део дендрологије наставник мора користити што више очигледних средстава јер очигледност у настави, поступност и систематичност у излагању 

имају пресудну улогу у савлађивању градива и развијању естетских вредности. 

У делу расадничарства посебно истицати технику рада и технологију производње. Посебно се препоручује настава ван учионице, стручни излети и стручне 

екскурзије како би се што више теоријска знања повезала са практичним радом. 

Оцену ученика треба формирати на основу усменог одговора и детерминације биљног материјала, као и формираног хербаријума који ученици треба да праве 

током друге године. 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ЛЕКОВИТО И ЗАЧИНСКО БИЉЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи  

Образовни профил: Цвећар -  вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 (,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др.правилници, 6/2012 – 

др.правилници, 5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018 – др.правилници) 

Циљ наставе предмета лековито и зачинско биље је да ученици стекну основна знања из ове дисциплине, оспособе се за њихову примену и да им стечена знања 

буду основа за даље стручно образовање. 

Задаци наставе предмета су: 

- упознавање ученика са значајем и важношћу лековитог биља; 

- стицање знања о сакупљању самониклог лековитог биља; 

- стицање знања о производњи лековитог и зачинског биља. 

Садржај 

ОПШТИ ДЕО (20) 

Економски значај и употреба лековитог и зачинског биља у фармацеутској, прехрамбеној и козметичкој индустрији. Сакупљање лековитог и зачинског биља, 

ботаничко познавање лековитог биља у природи и тачно разликовање од сличног нелековитог биља, организација рада на сакупљању лековитог и зачинског 

биља, опште напомене у раду са отровним биљкама, заштита важнијег лековитог биља у природи. 

Плантажна гајења лековитог и зачинског биља (услови, начини узгоја, бербе). 

Дорада и прерада лековитог и зачинског биља (сушење, чишћење, паковање и дестилација и екстракција). 

ПОСЕБНИ ДЕО (44) 

Избор лековитог биља за гајење у сетви и код нас. Употреба, налазиште, морфолошке карактеристике и начин узгоја најважнијих лековитих биљака код нас. 

Фамилија APIACEAE 

Коријандер(Coriandrum sativum L.)  

Ким (Carum carvi L.) 

Анис (Pimpinella anisum L.) 

Мирођија (Anethum graveolens L.) 

Целер (Apium graveolens L.) 

Фамилија ASTERACEAE 

Камилица (Matricaria chamomilla L.) 

Фамилија LAMIACEAE 

Тимијан  (Thymus vulgaris L.) 
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Жалфија  (Salvia officinalis L.) 

Матичњак (Melissa officinalis L.)  

Фамилија LADIATAE 

Лаванда (Lavandula officinalis Chaix) 

Мајоран (Majorana hortensis Moench) 

Нана (Menta piperita Hunds.) 

Враниловка (Origanum vulgare L.) 

Босиљак (Ocimum basilicum L) 

Фамилија PAPAVERACEAE 

Мак (Papaver somniferum L.) 

Фамилија BRASSICACEAE 

Бела слачица (Sinapsis alba L.) 

Фамилија MALVACEAE 

 Бели слез (Althea officinalis L.) 

Фамилија VALEIANACEAE 

Одољен валеријана (Valeriana officinalis L.) 

Фамилија SCHROPHULARIACEAE 

Вунасти напрстак (Digitalis lanata Ehrh.) 

Црвени напрстак (Digitalis purpurea L.) 

Начин остваривања програма 

Програм предмета лековито и зачинско биље намењен је образовном профилу цвећар - вртлар у трогодишњем трајању и састављен је тако да се ослања на 

претходна знања из ботанике, хемије, општег цвећарства, пољопривредне технике, повртарства итд. 

Садржаји програма обухватили су две велике целине - општи и посебни део. 

Општи део обухвата садржаје везане за економику, значај и употребу лековитог и зачинског биља, сакупљање лековитог биља у природи, плантажно гајење, 

дораду и прераду лековитог и зачинског биља. 

Посебни део обухвата садржаје везане за морфолошке особине, начин узгоја и употребе најзаступљенијих лековитих и зачинских биљака код нас. 

Часови теоријске наставе се реализују уз коришћење очигледних средстава: илустрација, фотографија, слајдова, репродукција, хербаризованог материјала и сувих 

узорака лековитог и зачинског биља или њихових делова. 

Пожељно је организовати и наставу ван учионице (уколико постоје објективни услови) у најближим институтима или код угледних произвођача лековитог и 

зачинског биља. 

Наставник мора да сарађује са специјализованим организацијама и да користи нашу и страну литературу. 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ЗАШТИТА БИЉА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи  

Образовни профил: Цвећар - вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 (,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др.правилници, 6/2012 – 

др.правилници, 5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018 – др.правилници) 

Циљ предмета заштите биља је стицање основних знања из заштите цвећа, поврћа, лековитог и зачинског биља и зелених површина. 

Задаци наставе предмета су: 

- упознавање изазивача болести, штеточина и мере борбе против њих; 

- стицање знања о хемијским средствима и њиховој примени; 

- оспособљавање ученика да самостално уочавају штетне појаве и да по упутствима примењују позната средства и методе за њихово сузбијање. 

Садржај 

УВОД (2) 

Значај заштите у цвећарској, вртларској, повртарској производњи и заштите зелених површина. 

АБИОТИЧКИ ШТЕТНИ УТИЦАЈИ (3) 

ОПШТИ ПОЈМОВИ О БИЉНИМ БОЛЕСТИМА (10) 

Врсте болести, изазивачи паразитских болести, гљивице, вируси и бактерије, паразитске цветнице, патогенеза, утицај и услови средине на развоје болести, услови 

за ширење биљних болести и отпорност биљака према штеточинама. 

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ О ШТЕТОЧИНАМА (5) 

Спољашња грађа инсеката, класификација инсеката, развој и размножавање, чиниоци који утичу на развој инсеката. 

МЕРЕ БОРБЕ (6) 

Биљни карантин, агротехничке мере, механичке мере борбе, сакупљање и уништавање инсеката и биљних остатака, употреба ловних шанчева и ловних стабала, 

примена лепљивих појасева, уништавање биљака прелазног домаћина, биолошке мере борбе, хемијске мере борбе, класификације хемијских средстава и 

фитотоксичних. 

Мере заштите при употреби хемијских средстава. Упознавање опреме и пружање прве помоћи у случају тровања. 

ПЕСТИЦИДИ (10) 

Фунгициди и инсектициди. Подела, врсте, деловање и њихова практична примена. Припрема суспензија, емулзија и раствора за прскање прецизним справљањем 

чорбе помоћу прецизне ваге, мензуре и друге опреме. 

Хербициди, њихова примена, упознавање најважнијих једногодишњих и вишегодишњих корова и њихова сузбијања. 
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Родентициди и лимациди, практична примена и прављење мамаца. 

ДЕЗИНФЕКЦИЈА (2) 

Дезинфекција земљишта применом високе температуре, воденом паром, дезинфекција земљишта за расад, дезинфекције инвентара и опреме и хемијска 

дезинфекција земљишта, дезинфекција семена. 

БОЛЕСТИ И ШТЕТОЧИНЕ (26) 

Болести и штеточине: цвећа, поврћа, лековитог и зачинског биља, украсног шибља и дрвећа, травних површина, складишта и њихово сузбијање. Глодари, опште 

одлике и класификација. Заштита културе у пољу и заштићеним објектима. 

Начин остваривања програма 

Наставни програм заштите биља ослања се на претходно стечена знања из ботанике, хемије, дендрологије, цвећарства, повртарства, зачинског и лековитог биља, 

расадничарства и пољопривредне технике. 

Програм је рађен тако да ученици стекну основна знања из ове области како би првенствено научили одређене болести и штеточине на цветном, повртарском 

пољу, лековитом, зачинском биљу и зеленим површинама. 

Оперативним планом треба детаљно разрадити све наставне јединице за одговарајуће области. Од укупног броја часова 30% предвидети за понављање и 

утврђивање. 

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; самопроцену; презентацију својих радова и групних пројеката и ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. Настава овог 

предмета остварује се у кабинету, а као наставна средства се користе филмови, дијапозитиви, хербаризована збирка инсеката, и микроскопски препарати. 

Неопходно је да ученици обаве сакупљање оболелих делова биљака и прављење хербаријума. 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ И ПРОДАЈЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи  

Образовни профил: Цвећар  - вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 (,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др.правилници, 6/2012 – 

др.правилници, 5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018 – др.правилници) 

Циљ наставе предмета је упознавање ученика са основним појмовима организације производње и продаје, носиоцима привређивања, средствима пословања, 

условима ефикасности пословања, односима улагања и резултатима пословања. 

Задаци наставе предмета су: 

- 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. 

Садржај 

УВОД У ПРЕДМЕТ (1) 

ПРИВРЕДА, ПРИВРЕЂИВАЊЕ И НОСИОЦИ ПРИВРЕЂИВАЊА (1) 

Појам привреде и привређивања, структура привреде и привређивања, делатности у структури привреде, носиоци привређивања. 

ПРЕДУЗЕЋЕ КАО НОСИЛАЦ ПРИВРЕЂИВАЊА И ОРГАНИЗАЦИЈА ФУНКЦИЈА У ПРЕДУЗЕЋИМА (4) 

Појам и циљеви предузећа, врсте предузећа, појам и подела функција. 

СРЕДСТВА ЗА ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА (4) 

Појам и облици средстава у предузећу, основна средства, обртна средства, средства резерви и заједничке потрошње. 

ТРОШКОВИ И КАЛКУЛАЦИЈА (5) 

Појам трошка, подела и садржина трошкова, појам и врсте калкулација и методе израде калкулација. 

РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА (6) 

Приход предузећа доходак и добит предузећа, економска мерила ефикасности остварених резултата: продуктивност, рентабилност и економичност. 

ПЛАНИРАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ И ПРОДАЈЕ (3) 

Носиоци планирања, принципи планирања, врсте планова и оперативна анализа. 

ПРИВРЕДНА ЕВИДЕНЦИЈА (4) 

Изворни документи, евиденција рада, материјала и готових производа. 

ИНВЕНТАРИСАЊЕ (2) 

Појам, задаци и врсте инвентарисања, припреме и организација инвентарисања. 
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ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ (16) 

Организација земљишне територије, организација плодореда, специјализација производње, интензивност производње, организација извођења важнијих радних 

процеса у цвећарској и вртларској производњи. 

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). 

ХИГИЈЕНСКО-ТЕХНИЧКА ЗАШТИТА (2) 

Карактеристике заштите на раду, узроци повреда на раду и организације хигијенско-техничких заштитних мера. 

Начин остваривања програма 

Основна концепција наставног плана предмета, организација производње и продаје за образовни профил цвећар - вртлар у трогодишњем трајању је у истицању 

значаја људског рада, односно производње као услова егзистенције друштва и хуманизације природе и човека 

Треба истаћи да су главни носиоци привређивања предузећа, која се оснивају и послују у новонасталим тржишним условима. Посебно треба ученике упознати са 

чињеницама да нема више преливања дохотка из успешних предузећа у друга која послују са губитком. 

Затим је важно ученике упознати са знањем научно-техничке револуције, и посебно са еколошким проблемима који прате такве револуције. 

У току реализације садржаја програма треба примењивати разноврсне наставне методе. Комбиновати вербалне методе са текстуалним илустративним и 

демонстративним методама. Посебно у делу организације производње, заштите на раду пожељно је демонстрирање важнијих радних процеса у цвећарској и 

вртларској производњи и употребе заштитних средстава. Ако постоје објективни услови пожељно је и приказивање одговарајућих филмова. 

Примере из струке посебно испитати, тражећи да се теорија што више повеже са праксом. 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ПРАКТИЧНА НАСТАВА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи  

Образовни профил: Цвећар  - вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

  384  

Недељни фонд часова:   12  

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 (,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др.правилници, 6/2012 – 

др.правилници, 5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018 – др.правилници) 

Циљ наставе предмета практичне наставе је да ученици стекну знања и вештине у обављању практичних задатака примењујући стечена теоријска знања из 

осталих стручних предмета. 

Задаци наставе су: 

- стицање и усвајање стручних знања заснованих на савременим достигнућима савремене технике и технологије у цвећарској, расадничарској, повртарској 

производњи и производњи лековитог и зачинског биља; 

- упознавање са најосновнијим радовима у подизању и неговању зелених површина; 

- стицање знања и умења за руковање, рационално коришћење и одржавање средстава за рад која се користе у хортикултури.  

Садржај 

ВЕЖБЕ (128) 

ЦВЕЋАРСТВО (32) 

Саксијско цвеће - техника, производња саксијског цвећа, пресађивање саксијског цвећа, аранжирање жардињера саксијским цвећем. Припрема материјала и алата 

за калемљење. Техника калемљења. 

ЛЕКОВИТО И ЗАЧИНСКО БИЉЕ (32) 

Детерминација лековитог биља (корен, стабло, цвет и семе). Начини сакупљања, сушења, паковања и складиштења лековитог биља. Израда хербаријума. Израда 

колекције семена лековитог биља. 

ДЕНДРОЛОГИЈА СА РАСАДНИЧАРСТВОМ (32) 

Техника сакупљања семена - време, чишћење плодова, сушење, паковање и складиштење. Испитивање квалитета семена за сетву. Размножавање дељењем 

бокора. Прављење резница, паковање и чување. Скидање племки. Одвајање пупољака за калемљење. Сечење и други начини калемљења.  

ЗАШТИТА БИЉА (32) 

Изражавање односа пестицида и растварача за третирање. Израчунавање количине средстава за заштиту биља по јединици површине. Мерење пестицида у 

облику праха. Мерење пестицида у облику течности. Мешање пестицида. 

ПРАКТИЧАН РАД (256) 

ЦВЕЋАРСТВО 

Производња саксијског цвећа, резаног цвећа у њивским условима, производња садница ружа, сакупљање семена, сушење и чување семена, аранжирање цвећа и 

продаја цвећа. 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 2001 
 

ДЕНДРОЛОГИЈА СА РАСАДНИЧАРСТВОМ 

Оснивање расадника и производња садница декоративног биља, вађење, класирање, требљење и продаја садница. 

ПОДИЗАЊЕ И НЕГА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

Припрема и обрада земљишта за садњу цвећа, садња дрвећа, жбуња, живих ограда. Подизање ружичњака и цвећњака, подизање и нега травњака. 

ЗАШТИТА БИЉА 

Механичке, хемијске и биолошке мере борбе против биљних болести и штеточина. Мере заштите при употреби хемијских средстава. 

НАСТАВА У БЛОКУ (60) 

Радови у расаднику дендролошког материјала, производња цвећа, лековитог и зачинског биља, израда аранжмана, нега зелених површина, заштита цвећарског, 

дендролошког материјала, лековитог и зачинског биља и руковање машинама у цвећарско-вртларској пракси. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО) 

Практична настава реализује се са групом ученика на образовно-васпитном објекту укључивања ученика у производни рад. 

Програм практичне наставе се утврђује годишњим и оперативним плановима наставног рада. Успешна реализација зависи од више фактора организованости, 

помоћу сарадника, теоретског знања ученика и његове заинтересованости. 

Пре почетка рада ученици се морају упознати са мерама заштите на раду, циљем и задатком рада, условима рада, технологијом рада, чувањем и унапређивањем 

радне и животне околине. 

У току године ученике најмање четири пута треба оцењивати из практичне наставе, а оцену формирати на основу укупног односа и понашања ученика на 

практичној настави. 

Део програма практичне наставе који се из објективних разлога не може реализовати на школској економији остварује се у предузећима или угледним 

газдинствима и цвећарама где је технологија рада и организација продаје на задовољавајућој висини. 

У оквиру наставе у блоку другог разреда предвиђена је обука вожње трактора. Обуку треба организовати на школском полигону. Ученици треба да се оспособе за 

правилно руковање прикључним и самоходним машинама, транспортним средствима и уређајима у цвећарско-вртларској производњи. Такође је важно да 

ученици у току обуке стекну навику и одговорност за правилно руковање и одржавање пољопривредне технике и уређаја. 

Обука вожње трактора остварује се индивидуално са 20 часова по ученику. 

Практичну наставу - наставу у блоку треба реализовати по групама на школској економији до 15. августа текуће школске године. 

Начин остваривања програма 

Практична настава реализује се са групом ученика на образовно-васпитном објекту укључивања ученика у производни рад. 

Програм практичне наставе се утврђује годишњим и оперативним плановима наставног рада. Успешна реализација зависи од више фактора организованости, 

помоћу сарадника, теоретског знања ученика и његове заинтересованости. 

Пре почетка рада ученици се морају упознати са мерама заштите на раду, циљем и задатком рада, условима рада, технологијом рада, чувањем и унапређивањем 

радне и животне околине. 

У току године ученике најмање четири пута треба оцењивати из практичне наставе, а оцену формирати на основу укупног односа и понашања ученика на 

практичној настави. 

Део програма практичне наставе који се из објективних разлога не може реализовати на школској економији остварује се у предузећима или угледним 

газдинствима и цвећарама где је технологија рада и организација продаје на задовољавајућој висини. 

У оквиру наставе у блоку другог разреда предвиђена је обука вожње трактора. Обуку треба организовати на школском полигону. Ученици треба да се оспособе за 

правилно руковање прикључним и самоходним машинама, транспортним средствима и уређајима у цвећарско-вртларској производњи. Такође је важно да 

ученици у току обуке стекну навику и одговорност за правилно руковање и одржавање пољопривредне технике и уређаја. 

Обука вожње трактора остварује се индивидуално са 20 часова по ученику. 
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Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Од школске 2018/2019 год. Наставни план и програм за образовни профил ЦВЕЋАР-ВРТЛАР је промењен. 
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Образовни профил     ЦВЕЋАР - ВРТЛАР 

 

  

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 14 2  448 64   9   288    8   256    928 64   992 

1.  Српски језик и књижевност 3     96       2     64       2     64       224       224 

1.1. __________ језик и књижевност* 3     96       2     64       2     64       224       224 

2. Српски као нематерњи језик* 2     64       2     64       2     64       192       192 

3. Страни језик 2     64       2     64        1     32        160       160 

4. Физичко васпитање 2     64       2     64       2     64       192       192 

5. Математика 2     64       2     64       1     32       160       160 

6. Рачунарство и информатика   2     64                                   64     64 

7. Екологија и заштита животне средине                             1     32       32       32 

8. Географија 1     32                                   32       32 

9. Хемија 2     64                                   64       64 

10. Историја 2     64                                   34       34 

11. Ликовна култура               1     32                     32       32 

12. Социологија са правима грађана                             1     32       32       32 

Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 1  2   32       2     64       2     64       160       160 

1. Грађанско васпитање / Верска настава 1   32 64   1   32    1   32    96    96 

2. Изборни предмет према програму образовног профила**        1   32    1   32    64    64 

Укупно: А1 +Б1 15 2  480 64   

10 

(11**) 

  

320 

(352**) 

   

9 

(10**) 

  

288 

(320**) 

   

1024 

(1088**) 

64   

1088 

(1152**) 

Укупно  17 544 10 (11**) 320 (352**) 9 (10**) 288 (320**) 1088 (1152**) 
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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 

А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ 

ПРЕДМЕТИ 
8 1 6 256 32 192 150 9 0 12 288 0 384 

150 
7 3 12 224 96 384 

60 768 128 960 360 2216 

1 Основи биљне производње 2   64   18               64   18 82 

2 Заштита биља 1   32    1   32   12 1   32   12 96   24 120 

3 Пољопривредна техника 2   64   24               64   24 88 

4 Расадничарска производња 3 1 6 96 32 192 18               96 32 192 18 338 

5 Цвећарство        2  6 64  192 24 2  6 64  192 24 128  384 48 560 

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 0 192 

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 

Б: ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ        1   32  

 

  1   32    64    64 

1 Изборни предмети               1     32     1     32      64    64 

Укупно А2+Б 8 1 6 256 32 192 150 

9 

(*10)  12 

288 

(*320)  384 150 

7 

(*8) 3 12 

224 

(*256) 96 384 60 

768 

(*832) 128 960 360 

2216 

(*2280) 

Укупно  15 630 21 (*22) 822 (*854) 22 (*23) 764 (*796) 2216 (*2280) 

Напомена:    ** Ученик бира  програм са листе општеобразовних или стручних изборних програма 
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ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРОГРАМА 

Општеобразовни предмети 

I разред II разред III разред 

1. Музичка култура  1 1 

2. Историја (одабране теме)  1 1 

3. Страни језик   1 

4. Изборни спорт  1 1 

5. Аграрна географија  1 1 

6. Биологија  1 1 

Стручни изборни програми 

 I разред II разред III разред 

1. Задругарство   1 1 

2. Техника продаје   1  

3. Аграрни туризам     1 

4. Органско повртарство     1 

5. Воћарство  1  

6. Виноградарство  1  
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ПРВИ  РАЗРЕД 

А ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 

Наставни предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Цвећар вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

96    

Недељни фонд часова: 3    

Правилник о плану и програму  наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада пољопривреда, производња и прерада 

хране (,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр. 9/2018) 

Циљеви предмета:  

– Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику; 

– Развијање и неговање језичке  културе, поштовање правила књижевног (стандардног) језика у усмeном и писаном изражавању; 

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

– Оспособљавање за ефикасно комуницирање; 

– Упознавање књижевне уметности; 

– Унапређивање знања о сопственој култури и културама других народа; 

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

– Упућивање ученика на истраживачки и критички однос према књижевности; 

– Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности; 

– Развијање трајног интересовања за нова сазнања. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

1. 
Увод у проучавање 

књижевног дела 
12 

 Врсте уметности, подела уметности 

 Књижевност као уметност, књижевност 

и друге уметности 

 Историја књижевности, теорија 

књижевности, књижевна критика 

 Лирика као књижевни род: народна 

лирска песма и уметничка лирска песма 

по избору 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

 

 разликује врсте уметности и њихова 

изражајна средства 

 објасни појам и функцију 

књижевности као уметности и однос 

књижевности и других уметности 

 наведе научне дисциплине које се 

баве проучавањем књижевности 

 увиђа разлику између усмене и 
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 Епика као књижевни род: епска народна 

песма (предлог „Кнежева вечера“), 

приповетка по избору и роман (предлог 

Драгослав Михаиловић „Кад су цветале 

тикве“) 

 Драма као књижевни род: драма по 

избору  

 Процена остварености исхода – тест 

писане књижевности 

 разликује књижевне родове и врсте 

 одреди тему, мотив, сиже, фабулу, 

лик и идеју у књижевном делу 

 износи своје утиске и запажања о 

књижевном делу, тумачи његове 

битне чиниоце и вреднује га 

2. 
Књижевност 

старог века 
12 

 Сумерско-вавилонска књижевност: Еп о 

Гилгамешу (анализа одломка) 

 Митови: о Танталу, Сизифу, Нарцису; 

митови о Троји: Парисов суд, Одисеј и 

Пенелопа, Ахил, Едип… 

 Хеленска књижевност: Хомер: Илијада 

(одломак) 

 Софокле: Антигона (одломак) 

 Стари и Нови завет (текстови по избору) 

 Процена остварености исхода  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

 

 објасни значај митологије за античку 

књижевност и развој европске 

културе 

 наведе имена аутора, називе 

обрађених дела и класификује их по 

културама којима припадају, 

књижевним родовима и врстама 

 објасни универзалне поруке 

књижевности старог века 

 

3. 
Средњовековна 

књижевност 
12 

 Почеци словенске писмености: 

Црноризац Храбар : „Слово о 

писменима“ 

 Рад Ћирила и Методија 

 Словенска писма и развој књижевног 

језика 

 Најстарији споменици јужнословенске 

културе 

 Свети Сава : „Житије светог Симеона“ 

(одломак) 

 Јефимија: „Похвала кнезу Лазару“ 

 Деспот Стефан Лазаревић; „Слово 

љубве“ 

 Процена остварености исхода – тест 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

 

 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 

 

4. 
Народна 

књижевност 
10 

 Врсте народне књижевности 

 Лирска народна песма „Овчар и девојка“, 

„Зао господар“ (предлог) 

 Епска народна песма 

„Бановић Страхиња“, Марко пије уз Рамазан 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

 разликује лирске, епске и лирско-

епске песме 

 уочи одлике усмене уметности речи 

(колективност, варијантност, 

формулативност) 
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вино“, „Бој на Мишару“ 

 Лирско-епске песме 

(по избору) 

 Народне проза 

(бајка по избору) 

 Кратке народне прозне врсте 

(избор) 

 Процена остварености исхода 

3. тестове практичних 

вештина 

 

 процењује етичке вредности изнете у 

делима народне књижевности 

 тумачи ликове, битне мотиве, 

фабулу, сиже, композицију и поруке 

у одабраним делима 

 упореди уметничку интерпретацију 

стварности  и историјске чињенице 

5. 
Хуманизам и 

ренесанса 
8 

 Поетика хуманизма и ренесансе, 

најзначајнији  представници 

 Франческо Петрарка: „Канцонијер“ 

(избор сонета) 

 Ђовани Бокачо: „Декамерон“ 

(приповетка по избору) или Данте 

Алигијери „Пакао“ (приказ дела, 

одломак) 

 Вилијам Шекспир: „Ромео и Јулија“ 

 Сервантес: „Дон Кихот“ (одломак) 

 Процена остварености исхода 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

 

 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 

 

6. 
Општи појмови о 

језику 
6 

 Место језика у људском друштву, битна 

својства језика, језик и комуникација 

 Књижевни језик, језичка норма и 

стандардизација 

 Језички систем и науке које се њиме баве 

 Књижевни језици код Срба до 19. века 

 Процена остварености исхода 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

 

 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 

7. Фонетика 9 

 Фонетика и фонологија 

 Гласови књижевног језика и њихов 

изговор 

 Гласовне алтернације сугласника 

(звучних и безвучних; с:ш, з:ж, н:м; 

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

ненепчаних са предњонепчаним 

сугласницима),  самогласника (промена о 

у е и умекшаност сугласника, 

непостојано а, промена сонанта л у вокал 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

 

 правилно изговара гласове и акценте 

књижевног језика 

 разликује гласовне алтернације 
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о) и упрошћавање сугласничких група са 

правописним решењима 

 Акценти књижевног језика  

 Процена остварености исхода – тест 

8. Правопис 9 

 Главне норме писања великог и малог 

слова (на почетку реченице, наслови и 

натписи, властита имена, имена народа, 

географски појмови, небеска тела, 

празници, установе и организације, 

присвојни придеви на –ов и –ин, 

куртоазна употреба великог слова, 

вишечлана имена земаља и остала 

вишечлана имена, помоћне речи у 

именима, називи серијских и 

апстрактних појмова, звања, титуле…) 

 Подела речи на крају реда 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

 

 уме да се служи правописом 

 примени знања о гласовним 

алтернацијама у складу са језичком 

нормом 

 примени употребу великог и малог 

слова у складу са језичком нормом 

 подели речи на крају реда у складу 

са језичком нормом 

9. 
Култура 

изражавања 
18 

 Језичке вежбе 

 Стилске вежбе 

 Врсте функционалних стилова- основне 

одлике 

 Разговорни функционални стил 

 Књижевноуметнички функционални 

стил 

 Попуњавање формулара, захтева, 

уплатница и сл. 

 Школски писмени задаци 4х2+2 

 Домаћи задаци 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

 

 опише стања, осећања, расположења, 

изрази ставове, донесе закључке у 

усменом и писаном изражавању 

 разликује функционалне стилове 

 препозна и примени одлике 

разговорног и књижевноуметничког 

функционалног стила 

 попуњава формуларе, уплатнице, 

захтеве и слично у складу са 

језичком нормом 

Укупан број часова  96    
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Циљ предмета: 

Развијање сазнајних и интелектуалних способности и стицање позитивног односа према другим културама уз уважавање различитости и усвајање знања и умења 

потребних у комуникацији на страном језику у усменом и писаномоблику. 

 

ЦИЉ 

ИСХОДИ  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ  ПО ТЕМАМА  

ОПШТЕ И СТРУЧНЕ 

( 80% + 20%) 

 

КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ 

Разумевање на слух 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

усменог говора 

 разуме реченице, питања и упутства из 

свакодневног говора (кратка упутства 

изговорена споро и разговетно) 

 разуме општи садржај краћих, 

прилагођених текстова (рачунајући и 

стручне) после неколико слушања или уз 

помоћ визуелних ефеката (на упутствима, 

ознакама, етикетама) 

 разуме бројеве (цене, мере, тачно време и 

др.) 

 

OПШТЕ ТЕМЕ 

 Свакодневни живот                            

(организација времена, послова, 

слободно време ) 

 Храна и здравље                                   

(навике у исхрани, карактеристична јела 

и пића у земљама света ) 

 Познати градови и њихове 

знаменитости 

 Спортови и позната спортска 

такмичења 

 Живот и дела славних људи ХХ века (из 

света науке, културе ) 

 Медији (штампа, телевизија ) 

 Иинтересантне животне приче и 

догађаји  

 Свет компјутера                                 

(распрострањеност и примена ) 

1. Представљање себе и других 

2. Поздрављање (састајање, растанак; 

формално, неформално, специфично 

по регионима) 

3. Идентификација и именовање особа, 

објеката, боја, бројева итд.) 

4. Давање једноставних упутстава и 

команди  

5. Изражавање молби и захвалности 

6. Изражавање извињења 

7. Изражавање потврде и негирање 

8. Изражавање допадања и недопадања 

9. Изражавање физичких сензација и 

потреба 

10. Исказивање просторних и временских 

односа  

11. Давање и тражење информација и 

обавештења 

12. Описивање и упоређивање лица и 

Разумевање 

прочитаног текста 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

прочитаних 

текстова  

 у непознатом тексту препознаје познате 

речи, изразе и реченице (нпр. у огласима, 

на плакатима) 

  разуме општи садржај и смисао краћих 

текстова (саопштења, формулара са 

подацима о некој особи, основне команде 

на машинама/компјутеру, декларације о 

производима, упутства за употребу и 

коришћење) 

Наставни предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Цвећар вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму  наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада пољопривреда, производња и прерада 

хране (,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр. 9/2018) 
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Усмена продукција 

 

Оспособљавање 

ученика за кратко 

монолошко 

излагање и за 

учешће у дијалогу 

на страном језику 

 употребљава једноставне изразе и реченице 

да би представио свакодневне, себи блиске 

личности, активности, ситуације и догађаје 

 

СТРУЧНЕ ТЕМЕ 

 

• Материјали, средства,сировине и 

производи 

• Алати, машине и уређаји у струци 

• Припрема, производња и контрола 

производног процеса 

• Мере заштите и очувања радне и животне 

средине 

• Праћење новина у области струке 

• Пословна комуникација на страном језику 

релевантна за струку 

 

 

предмета 

13. Изрицање забране и реаговање на 

забрану 

14. Изражавање припадања и поседовања 

15. Скретање пажње 

16. Тражење мишљења и изражавање 

слагања и неслагања 

17. Тражење и давање дозволе 

18. Исказивање честитки 

19. Исказивање препоруке  

20. Изражавање хитности и обавезности 

21. Исказивање сумње и несигурности 

 

 

 

 

 

Писмена 

продукција 

 

Оспособљавање 

ученика за писање 

краћих текстова 

различитог 

садржаја 

 саставља кратак текст о одговарајућој теми 

 пише кратке поруке релевантне за посао 

(место, термини састанка) 

 пише краћи текст о себи и свом окружењу 

 попуњава формулар где се траже лични 

подаци 

Интеракција  

 

Оспособљавање 

ученика за учешће 

у дијалогу на 

страном језику и 

размену краћих 

писаних порука 

 на једноставан начин се споразумева са 

саговорником који говори споро и 

разговетно 

 поставља једноставна питања у вези са 

познатим темама из живота и струке као и 

да усмено или писмено одговара на иста 

(бројеви, подаци о количинама, време, 

датум) 

 напише кратко лично писмо, поруку, 

разгледницу, честитку 

Медијација 

Оспособљавање 

ученика да 

преводи, сажима и 

препричава садржај 

краћих усмених и 

писаних текстова 

  На овом нивоу није предвиђена 

Знање о језику  препознаје и правилно користи основне 

фонолошке (интонација, прозодија, ритам) 

и морфосинтаксичке категорије (именички 

и глаголски наставци, основни ред речи) 
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Медијска 

писменост 

 

Оспособљавање 

ученика да користе 

медије као изворе 

информација и 

развијају критичко 

мишљење у вези са 

њима 

 

 користи садржаје медијске продукције 

намењене учењу страних језика (штампани 

медији, аудио/видео записи, компакт диск, 

интернет итд.) 

 

 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

 

I. РЕЧЕНИЦА 

 

Обновити реченичне модел обухваћене програмом за основну школу. 

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

- Tag questions  

- Индиректни говор 

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

б) молбе, захтеви, наредбе 

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

- Yes/Noпитања 

- “WH” питања 

-  Директна и индиректна питања 

 

II. ИМЕНИЧКА ГРУПА 

 

1. Члан 

- Обновити употребуодређеног и неодређеног члана 

- Нулти члан уз градивне и апстрактне именице 

2. Именице 

- Множина именица – обновити 

- Изражавање припадања и својине – саксонски генитив 
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- Бројиве и небројиве именице 

3. Заменички облици 

                 а) Заменице 

- Личне заменице у функцији субјекта и објекта 

- Показне заменице 

- Односне заменице 

б) детерминатори 

- Показни детерминатори  

- Неодређени детерминатори 

- Присвојни детерминатори 

4. Придеви 

- Обновити компарацију придева 

- too/not…enough/not as…(as)/…than 

5. Бројеви 

- Обновити просте и редне бројеве 

6. Кванитификатори 

 

III ГЛAГОЛСКА ГРУПА 

 

1. Глаголи  

- Обновити глаголске облике предвиђене програмом за основну школу 

- Модални глаголи: may can, must 

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

- goingtoи трајни презентза планове и намере, goingtoиwill (за будућа предвиђања)  

- used to 

2. Прилози, извођење прилога и употреба, прилози вероватноће са may, mightиwill 

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

4.  Кондиционал први 
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Наставни предмет: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Цвећар вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму  наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада пољопривреда, производња и прерада 

хране (,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' бр. 9/2018) 

ЦИЉ УЧЕЊА 

Општи џиљ учења: 

 Циљ учења физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно – образовним 

подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном,афективном, мотори 

 

чком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и 

специфичним условима живота и рада. 

 

Посебни циљеви учења: 

– 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.   

 

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

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

стручних предмета и професори физичког васпитања дефинишу могуће професионалне поремећаје, на основу чега се програмирају се посебни садржаји, којима 

се обезбеђује превенција  
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ТЕМА ЦИЉ 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ  ПО ТЕМАМА 

УПУТСТВО ЗА 

ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 

ОСТВАРИВАЊЕ  ПРОГРАМА 

 

 Здравствена култураи 

физичка активност, 

као основа за 

реализовање 

постављених циљева 

и исхода;  

 

 

 Развој моторичких и 

функционалних 

способности човека, 

као основа за 

реализовање 

постављених циљева 

и исхода; 

 Унапређивањ

е 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;  

 Именује  моторичке способности 

које треба развијати, као и 

основна средства и методе за 

њихов развој; 

 Примени адекватна средства 

(изводи вежбе) за развој и 

усавршавање моторичких 

способности из: вежби 

обликовања, атлетике, 

гимнастике, пливања и спортских 

игара за развој: снаге, брзине, 

издржљивости, гипкости, 

спретности и окретности; 

 Вежбе обликовања (јачања, 

лабављење и растезање); 

 Вежбе из корективне гимнастике; 

 Провера стања моторичких и 

функционалних способности; 

 Вежбе снаге без и са малим 

теговима (до 4 кг.); 

 Трчање на 60 м и 100 м; 

 Трчање на 800 м ученице и 1000 

м ученици; 

 Вежбе растезања (број 

понављања и издржај у крајњем 

положају), 

 Полигони спретности и 

окретности и спортске игре; 

 Аеробик; 

  

 На почетку теме ученике 

упознати са циљевима и 

исходима наставе / учења, 

планом рада и начинима 

оцењивања; 

 Током реализације часова 

физичког васпитања давати 

информације о томе које вежбе 

позитиво утичу на статус 

њиховог организма, с обзиром 

на карактеристике њихове 

професије, а које негативно 

утичу на здравље; 

 Ученици који похађају 

трогодишње стручне школе 

далеко су више оптерећени у 

редовном образовању 

практичном и теоријском 

наставом од осталих ученика ; 

 Због тога је физичко васпитање, 

у овим школама, значајно за 

активан опоравак ученика, 

компензацију и  релаксацију с 

обзиром на њихова честа 

статичка и једнострана 

оптерећења. Теоријска знања из 

области физичких активности су 

од великог значаја за укупним 

бављењем физичким вежбама. 

 

 

Облици наставе 

Предмет се реализује кроз следеће 

облике наставе: 

 теоријска настава (2 часа) 

 Усвајање 

знања, умења и 

вештина из 

спортских грана и 

дисциплина као 

основа за 

реализовање 

постављених циљева 

 Стицање 

моторичких 

умења 

(вештина) и 

теоријских 

знања 

неопходних за 

за њихово 

 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) , поседује вештину, технику 

 АТЛЕТИКА 

У свим атлетским дисциплинама 

треба радити на развијању основних 

моторичких особина за дату 

дисциплину; 

Трчања:  

Усавршавање технике трчања на 

кратке и средње стазе: 
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и исхода; 

 

 Атлетика; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Спортска гимнастика: 

(Вежбе на справама и 

тлу); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

усвајање; 

 Мотивација 

ученика за 

бављењем 

физичким 

активностима; 

 Формирање 

позитивног 

психосоцијалн

их образаца 

понашања; 

 Примена 

стечених 

умења, знања и 

навика у 

свакодневним 

условима 

живота и рада; 

 Естетско 

изражавање 

покретом и 

доживљавање 

естетских 

вредности 

покрета и 

кретања; 

 Усвајање 

етичких 

вредности и 

подстицање 

вољних 

особина 

ученика ; 

 Повезивање 

моторичких 

задатака у 

целине;  

 

и тактику спортске игре као и 

вежбе из осталих програмом 

предвиђених садржаја 

 Детаљније опише правила 

спортске гране за коју показује 

посебан интерес - за коју школа 

има услове; 

 Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно да активно 

учествује у процесу наставе и да 

самостално спроводи одређен 

програм физичке и спортске 

активности; 

 Жели да се бави физичким, 

односно спортским активностима, 

пошто сагледава (детектује) 

позитивне карактеристике 

физичке и спортске активности - 

њихове позитивне утицаје на 

здравље, дружење и добро 

расположење; 

 Сагледа негативне утицаје 

савременог начина живота 

(пушење, дрога, насиље, 

деликвентно понашање) и буде 

свестан да је физичким, односно 

спортским активностима могуће 

предупредити негативне утицаје; 

 Комуницира путем физичких 

односно спортских активности са 

својим друговима и ужива у 

дружењу и контактима; 

 Доводи у везу свакодневни живот 

и способност за учење и 

практичан рад са физичким, 

односно спортским 

активностимаи правилном 

-100 m ученици и ученице;  

-800 m ученици и ученице ; 

-штафета 4 x 100 m ученици и 

ученице 

Вежбање технике трчања на 

средњим стазама умереним 

интезитетом и различитим темпом  у 

трајању од 5 до 10  min.  

Крос: јесењи и пролећни  

-800 m ученице, 

-1000m ученици. 

Скокови:  

 Скок удаљ техником увинућа  

Скок увис леђном  

Бацања: 
Бацање кугле, једна од рационалних 

техника (ученице 4 kg  , ученици 5 

kg ). 

Спровести такмичења у одељењу, на 

резултат, у свимреализованим 

атлетским дисциплинама. 

 

 СПОРТСКА 

ГИМНАСТИКА: ВЕЖБЕ НА 

СПРАВАМА И ТЛУ 

Напомене: 

- Наставник формира групе на 

основу умења (вештина) ученика 

стечених после основне школе: 

основни, средњи и напредни ниво; 

- Наставник олакшава, 

односно отежава програм на основу 

моторичких способности и 

претходно стечених умења ученика. 

 

 

 

 

 

 мерење и тестирање (6 

часова) 

 практична настава ( 

56часова) 

 

Подела одељења на групе 

Одељење се не дели  приликом 

реализације; 

Настава се изводи фронтално и по 

групама, у зависности од 

карактера методске јединице која 

се реализује. Уколико је потребно, 

нарочито за вежбе из корективне 

гимнастике, приступ је 

индивидуалан. 

 

Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује 

у учионици или у сали, 

истовремено са практичном 

наставом; 

 Практична настава реализује 

се на спортском вежбалишту 

(сала, спортски отворени 

терени, базен, клизалиште, 

скијалиште).  

 

Препоруке за реализацију 

наставе 
 Настава се реализује у 

циклусима који трају 

приближно 10-12 часова 

(узастопних). Наставнику 

физичког васпитања је 

остављено да, зависно од 

потреба, прецизира трајање 

сваког циклуса, као и 

редослед њиховог садржаја.  
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  Увођење 

ученика у 

организовани 

систем 

припрема за 

школска 

такмичења, 

игре, сусрете и 

манифестације; 

 Развијање 

елемената 

ритма у 

препознавању 

целина:  рад-

одмор; 

напрезање-

релаксација; 

убрзање-

успоравање; 

Избор спортских 

грана, спортско-

рекреативних 

или других 

кретних 

активности као 

трајног 

опредељења за 

њихово 

свакодневно 

упражњавање; 

 

исхраном; 

 самостално бира физичку, 

односно  

 спортску активност и изводи је  у 

окружењу у коме живи; 

 Објасни да покрет и кретање, без 

обзира на то којој врсти 

физичке,односно спортске 

активности припада, има своју 

естетску компоненту (лепота 

извођења, лепота доживљаја); 

 Ужива у извођењу покрета и 

кретања; 

 Наводи основне олимпијске 

принципе и примењује их на 

школским спортским 

такмичењима и у слободном 

времену; 

 Препозна нетолерантно 

понашање својих другова и 

реагује на њега, шири дух 

пријатељства, буде истрајан је у 

својим активностима. 

 Се правилно односи према 

окружењу у којме вежба, 

рекреира се и бави се спортом, 

што преноси у свакодневни 

живот; 

 Учествује на школском 

такмичењу и у систему школских 

спортских такмичења. 

 

1. Вежбенатлу 

    За ученике и ученице: 

- вага претклоном и заножењем и 

спојено, одразом једне ноге колут 

напред; 

-  став на шакама, издржај, колут 

напред; 

- два повезана премета странце удесно 

и улево; 

- за напредни ниво премет странце са 

окретом за 1800 и доскомом на обе 

ноге („рондат“) 

2. Прескок 
   За ученике коњ у ширину висине 

120 цм; за ученице 110 цм: 

-  згрчка; 

-  разношка 

-  за напредни ниво: склонка 

3.Кругови  
   За ученике /дохватни кругови/: 

- из мирног виса вучењем вис узнето, 

спуст у вис стражњи, издржај, 

вучењем вис узнето, спуст у вис 

предњи. 

   За ученице /дохватни кругови/: 

- уз помоћ суножним одскоком 

наскок у згиб, њих у згибу /уз 

помоћ/; спуст у вис стојећи 

4. Разбој 

За ученике /паралелни разбој/: 

- из њиха у упору, предњихом 

саскок са окретом за 1800 (окрет 

према притци); 

- њих у упору, у зањиху 

склек, предњихом упор, зањих у 

упору, у предњиху склек 

 За ученице /двовисински разбој 

или једна притка вратила/: 

-  наскок у упор на н/п, премах 

 

 

 

 

 Садржај циклуса је: 

- за проверу нивоа знања на 

крају школске године – један; 

- за атлетику – један; 

- за гимнастику: вежбе на 

справама и тлу - један 

- за спорт по избору ученика – 

два; 

- за повезивање физичког 

васпитања са  животом и 

радом – један. 

Начин остваривања програма 

 Садржаји програма усмерени 

су на: развијање физичких 

способности; спортско-

техничко образовање; 

повезивање физичког 

васпитања са животом и 

радом; 

 Годишњи план, програм и 

распоред кросева, такмичења, 

зимовања и других облика 

рада утврђује се на почетку 

школске године на 

наставничком већу, на 

предлог стручног већа 

наставника физичког 

васпитања; 

 Стручно веће наставника 

физичког васпитања, 

самостално, одређује редослед 

обраде појединих садржаја 

програма и циклуса; 

 Часови у току недеље треба да 
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једном ногом до упора 

јашућег,прехват у потхват 

упорном руком (до предножне) 

и спојено одножењем заножне 

премах и саскок са окретом за 

900(одношка), завршити боком 

према притци. 

 

5.Вратило 

За ученике /дохватно вратило/: 

- суножним одривом узмак; ковртљај 

назад у упору предњем; саскок 

замахом у заножење (зањихом). 

6. Греда 
За ученице /висока греда/: 

- залетом и суножним одскоком 

наскок у упор, премах одножно 

десном; окрет за 900, упором 

рукама испред тела преднос 

разножно; ослонцем ногу иза 

тела (напреднији  ниво: 

замахом у заножење) до упора 

чучећег; усправ, усправ, ходање у 

успону са докорацима, вага 

претклоном, усклон, саскок  

пруженим телом (чеоно или 

бочно у односу на справу). 

7.Коњ са хватаљкама  

    За ученике: 

- премах одножно десном напред 

замах улево, замах удесно, замах 

улево и спојено премах левом 

напред; премах десном назад, замах 

улево, замах удесно и спојено 

одножењем десне, саскок са 

окретом за 900 улево до става на тлу, 

леви бок према коњу. 

Школско такмичење (одељење, 

школа): стручно веће наставника 

буду распоређени у једнаким 

интервалима, не могу се 

одржавати као блок часови. 
Настава се не може одржавати 

истовремено са два одељења 
ни на спортском терену ни у 

фискултурној сали; 

 У свим разредима настава 

физичког васпитања се 

реализује одвојено за ученике 

и одвојено за ученице, а само 

у школама које имају по два 

паралелна објекта за физичко 

васпитање дозвољена је 

истовремена реализација часа 

; 

 

Праћење и вредновање  

Праћење напретка ученика у 

физичком васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве школске 

године, на основу методологије 

праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичком васпитању – 

стандарди за оцењивање 

физичких способности ученика и 

постигнућа у спортскимиграма  

 

Минимални образовни захтеви 

 Атлетика : трчање на 100 м за 

ученике  и ученице, трчање на 

800 м за ученике и 500 м за 

ученице, скок удаљ, увис, 

бацање кугле – на резултат. 

 Вежбе на справама и тлу: 
За ученике: наставни 

садржаји из програма вежби 

на тлу, прескока, једне справе 
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 Спортска игра (по 

избору); 

 

 

 

 

 

 

 Физичка, односно 

спортска активност: у 

складу са 

могућностима школе.  

 

физичког васпитања бира справе на 

којима ће се ученици такмичити. 

За напредније ученике: састави из 

система школских спортских 

такмичења и учешће на вишим 

нивоима школских такмичења. 

Минимални образовни захтеви: 
За ученике: наставни садржаји из 

програма вежби на тлу, прескока, 

једне справе у упору и једне справе 

у вису;  

За ученице: наставни садржаји из 

програма вежби на тлу, прескока, 

греде и двовисинског разбоја. 

 

СПОРТСКА ИГРА (по избору) 

 

 Понављање и учвршћивање 

раније обучаваних елемената 

игре;  

 Даље проширивање и 

продубљавање техничко-

тактичке припремљености 

ученика у складу са изборним 

програмом за дату игру. На 

основу претходних умења у 

техници и тактици наставник 

планира конкретне садржаје из 

спортске игре; 

 

 Стручно веће наставника, према 

програму који сам доноси (из 

програма трећег разреда (програм по 

избору ученика) у складу са 

могућностима школе, организује  

наставу за коју ученици покажу 

посебно интересовање; 

 Препорука: уколико је могуће, 

у упору и једне справе у 

вису;  

За ученице: наставни 

садржаји из програма вежби 

на тлу, прескока, греде и 

двовисинског разбоја. 

 

Оквирни број часова по темама 

 Тестирање и провера 

савладаности стандарда из 

основне школе (6 часова);  

 Теоријских часова (1 у првом 

и 1 у другом полугодишту); 

 Атлетика (10 часова) 

 Гимнастика: вежбе на 

справама и тлу (10 часова); 

 Спортска игра: по избору 

школе(12 часова); 

 Физичка активност, односно 

спортска активност:у складу 

са могућностима школе а по 

избору ученика (10 часова). 

 Пливање (10 часова); 

 Провера знања и вештина (4 

часа). 

 

 ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ 

-   Из фонда радних дана и за 

извођење редовне наставе школа у 

току школске године организује: 

-   Два целодневна излета са 

пешачењем 

 

- Iразред до 12км (укупно у 

оба правца); 

 

- Два кроса : јесењи и 

пролећни 

- Стручно веће наставника 
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организовати наставу пливања 

(посебно обуку за непливаче). 

 

физичког васпитања утврђује 

програм и садржај излета, и 

дужину стазе за кросеве, према 

узрасту ученика. 

 

- Школа организује и спроводи 

спортска такмичења, као 

јединствени део процеса наставе 

физичког васпитања. 

Спортска такмичења организују 

се у оквиру радне суботе и у друго 

време које одреди школа. 

Међушколска спортска такмичења 

организују се у оквиру календара 

које одреди Савез за школски 

спорт и олимпијско васпитање 

Србије које је уједно и 

организатор ових такмичења. 
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Наставни предмет: MATEMATIKA 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Цвећар вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 (,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др.правилници, 6/2012 – 

др.правилници, 5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018 – др.правилници) 

Циљеви предмета: 

– 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 објеката и њихови узајамни односи  и трансформације; 

– Разумевање функционалних зависности, њихово представљање и примена; 

– Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности, критичности у раду. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

1. Реални бројеви 6 

 Преглед  бројева, операције са  реалним  

бројевима 

 Апсолутна вредност реалног броја 

 Приближна  вредност реалних  бројева, 

правила заокругљивања 

 Апсолутна и релативна грешка  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. активност ученика 

на часу; 

2. усмену проверу 

знања; 

3. писмену провера 

знања; 

4. тестове знања. 

 

 разликује различите записе 

бројеваиз скупова N, Z, Q, и те 

бројевеприказује на бројној правој 

и пореди их. 

 разликује основне подскупове 

скупа реалних бројева (N, Z, Q, I) и 

уочава релације NZQR, IR 

 израчуна вредност једноставног 

рационалног бројевног израза 

поштујући приоритет рачунских 

операција и употребу заграда 

 користи калкулатор при 

израчунавању вредности бројевног 

израза 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 2023 
 

 одреди апсолутну вредност реалног 

броја и графички интерпретира на 

бројевној оси 

 заокругли број на одређени број 

децимала 

 одреди апсолутну и релативну 

грешку 

2. Пропорционалност 10 

 Размера и пропорција 

 Директна и обрнута пропорционалност 

 Прост сразмерни рачун 

 Рачун поделе  

 Процентни и промилни рачун 

 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. активност ученика 

на часу; 

2. усмену проверу 

знања; 

3. писмену провера 

знања; 

4. тестове знања. 

 

 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 величне , 

примени je при решавању 

једноставних проблема и.  прикаже 

графички 

 одреди непознату главницу, 

проценат или процентни износ  

3. 
Рационални  

алгебарски изрази 
13 

 Полиноми 

 Растављање полинома на чиниоце 

 НЗД и НЗС полинома 

 Трансформације рационалних алгебарских 

израза 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. активност ученика 

на часу; 

2. усмену проверу 

знања; 

3. писмену провера 

знања; 

4. тестове знања. 

 

 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 

4. Геометрија 14 

 Геометријски појмови и везе између њих 

 Троугао 

 Значајне тачке троугла 

 Четвороугао 

 Талесова теорема 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. активност ученика 

на часу; 

2. усмену проверу 

знања; 

 разликује основне и изведене 

геометријске појмове  

 разликује међусобни однос углова 

(суседни, упоредни, унакрсни, 

комплементни, суплементни)  
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3. писмену провера 

знања; 

4. тестове знања. 

 

 наведе и примени везе између 

углова са  паралелним (или 

нормалним крацима)  

 наведе и примени релације везане 

за унутрашње и спољашње углове 

троугла 

 дефинише појмове симетрала 

дужи, симетрала угла, тежишна 

дуж и средња линија троугла 

 конструише симетралу дужи, 

симетралу угла и висину троугла 

 конструише значајне тачке трогла 

 наведе својство тежишта 

 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 

 

5. 

Линеарне 

једначине и 

неједначине 

13 

 Линеарна једначина и њене примене 

 Линеарна функција и њен график 

 Линеарна неједначина 

 Систем линеарних једначина 

 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. активност ученика 

на часу; 

2. усмену проверу 

знања; 

3. писмену провера 

знања; 

4. тестове знања. 

 

 дефинише појам линеарне 

једначине 

 реши линеарну једначину 

 примени линеарну једначину на 

решавање проблема 

 реши једначину које се своди на 

линеарну једначину 

 дефинише појам линеарне 

функције 

 прикаже аналитички, табеларно и 

графички линеарну функцију 
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 реши линеарну неједначину и 

графички прикаже скуп решења 

 реши систем  линеарних једначина 

са две непознате 

  

Укупан број часова  64                                   За реализацију 4 писменa задатка са исправкама планирано  је  8 часова. 
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Наставни предмет: РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Цвећар вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

 64   

Недељни фонд часова:  2   

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 (,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др.правилници, 6/2012 – 

др.правилници, 5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018 – др.правилници) 

Циљеви предмета:  

Упознавање са значајем информатичке компетентности и дигиталне писмености за живот у савременом друштву 

Упознавање ученика са основним постулатима информатике;  

Оспособљавање ученика за коришћење основних могућности оперативних система и система датотека  

Упознавање основних принципа функционисања локалних мрежа и оспособљављање за коришћење мрежних ресурса;  

Упознавање основних принципа функционисања интернета и оспособљавање за коришћење његових најпопуларнијих сервиса  

Оспособљавање ученика да користе различите изворе информација и имају критички однос према њима, да баратају информацијама, да одвајају битно од 

небитног, да процењују исправност извора и употребе их на ефикасан начин  

Оспособљавање ученика за тумачење и разликовање података и информација кроз табеларно, графичко, текстуално приказивање, проналажење примене, 

повезивање са претходним знањем из других предмета  

Оспособљавање ученика да одаберу и примене најприкладнију технологију сходно задатку, области у којој је примењују или проблему који решавају  

Оспособљавање за одговорну примену препорука заштите здравља, безбедности, личне и приватности других у свакодневном раду у дигиталном окружењу  

Развијање свести о важности етичког коришћења информација и технологије  

Оспособљавање за коришћење рачунара у другим предметним областима;  

Развијање интересовања за стицање потребних знања и развој вештина које би ученици употребили за даље образовање и напредовање  

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

1. 
Основе рачунарске 

технике 
10 

 Информација и информатика 

 Кодирање информација коришћењем 

бинарног бројевног система 

 Представљање разних типова информација 

(текстуалне, графичке и звучне) 

 Кодирање карактера, кодне схеме 

 Јединице за мерење количине информација 

 Значај и примена рачунара 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. Праћење остварености 

исхода 

2. Тестове знања 

3. Тестове практичних 

вештина 

 објасни значење појмова податак, 

информација и информатика 

 разликује појмове бит и бајт 

 наведе јединице за мерење 

количине података 

 претвара меру количине података 

из једне мерне јединице у другу 

 објасни основне карактеристике 
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 Карактеристике информационог друштва 

 Утицај рачунара на здравље 

 Структура и принцип рада рачунара 

 Врсте меморије рачунара 

 Процесор 

 Матична плоча 

 Магистрала 

 Улазно-излазни уређаји 

 Утицај компоненти на перформансе 

рачунара 

 Софтвер, појам и улога у РС 

 Врсте софтвера 

 Намена сваке врсте софтвера 

информационог друштва 

 наведе опасности и мере заштите 

здрављa од претеране и неправилне 

употребе рачунара 

 препозна компоненте из којих се 

састоји рачунар и објасни њихову 

функционалност 

 објасни намену оперативне и 

спољашње меморије у рачунарском 

систему 

 наброји врсте спољашњих 

меморија и објасни њихове 

карактеристике 

 објасни сврху софтвера у 

рачунарском систему 

 наброји врсте софтвера 

2. 

Основе рада у 

рачунарском 

систему 

8 

 подешавање радног окружења (палете 

алатки, пречице, лењир, поглед, зум...) 

 концепти организације 

 типови датотека 

 претрага садржаја по различитим 

критеријумима 

 манипулација 

 инсталација 

 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. тестове практичних 

вештина  

2. активност на часу  

3. Електронски тест 

 објасни сврху (намену) 

оперативног система 

 наброји оперативне системе који се 

данас користе на различитим 

дигиталним уређајима 

 изврши основна подешавања 

радног окружења ОС 

 разликује типове датотека 

 хијерархијски организује фасцикле 

и управља фасциклама и 

документима (копира, премешта и 

брише документе и фасцикле) 

 врши претрагу садржаја по 

различитим критеријумима 

 разуме потребу за инсталирањем 

новог софтвера 

 врши компресију и декомпресију 

фасцикли и докумената 

3. Примена ИКТ-а 32 

 Интерфејс текст процесора 

 Једноставнија подешавања интерфејса 

 Правила слепог куцања 

 Операције са документима (креирање, 

 

 

 

 

 одабере и примењује одговарајућу 

технологију (алате и сервисе) за 

релизацију конкретног задатка 

 креира дигиталне продукте,поново 
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отварање, премештање од једног до другог 

отвореног документа, чување, затварање) 

 Едитовање текста 

 Премештање садржаја између више 

отворених докумената 

 Уметање у текст: специјалних симбола, 

датума и времена, слика, текстуалних 

ефеката 

 Проналажење и замена задатог текста 

 Уметање и позиционирање нетекстуалних 

објеката 

 Уметање табеле у текст 

 Логичко структуирање текста (наслови, 

параграфи, слике, табеле) 

 Форматирање текста (страница, ред, 

маргине, проред) 

 Форматирање текста 

 Исправљање грешака 

 Нумерација страница 

 Израда стилова 

 Коришћење готових шаблона и израда 

сопствених шаблона 

 Писање математичких формула 

 Генерисање садржаја и индекса појмова 

 Штампа докумената 

 Индивидуални и сараднички рад над 

документима уз коришћење текст процесора 

у облацима 

 Подешавање радног окружења програма за 

израду мултимедијалне презентације 

 Рад са документима  

 Додавање и манипулација страницама, 

слајдовима или фрејмовима 

 Основна правила и смернице за израду 

презентације (количина текста и објеката, 

величина и врста слова, дизајн,...) 

 Форматирање текста 

 Додавање објеката (слика, звука, филма,...) 

 Избор позадине или дизајна-тема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове практичних 

вештина 

3. ·праћење 

индивидуалних или 

групних пројеката 

их користи, ревидира и проналази 

нову намену 

 користи технологију за 

прикупљање, анализу, вредновање 

и представљање података и 

информација 

 припреми и изведе аутоматизовану 

аналитичку обраду података 

коришћењем табеларних и 

графичких приказа 
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 Ефекти анимације (врсте, подешавање 

параметара, анимационе шеме) 

 Прелаз између слајдова или фрејмова 

 Интерактивна презентација (хиперлинкови и 

дугмад) 

 Штампање презентације 

 Подешавање презентације за јавно 

приказивање 

 Сараднички рад при изради презентације 

 Наступ презентера (држање тела, вербална и 

невербална комуникација, савладавање 

треме) 

 Подешавање радног окружења програма за 

табеларна прорачунавања 

 Рад са документима 

 Уношење података (појединачно и 

аутоматско попуњавање) 

 Измена типа и садржаја ћелија 

 Сортирање и филтрирање 

 Подешавање димензија, премештање, 

фиксирање и сакривање редова и колона 

 Додавање и манипулација радним 

листовима 

 Уношење формула са основним 

аритметичким операцијама 

 Референце ћелија 

 Функције за сабирање, средњу вредност, 

најмању, највећу, пребројавање, 

заокруживање 

 Логичке функције 

 Копирање формула 

 Форматирање ћелија 

 Типови графикона, приказивање података из 

табеле 

 Подешавање изгледа странице документа за 

штампање (оријентација папира, величина, 

маргине, прелом стране, уређивање 

заглавља и подножја, аутоматска нумерација 

страна) 
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 Преглед пре штампе, аутоматско штампање 

заглавља колона, штампање опсега ћелија, 

целог радног листа, целог документа, 

графикона, одређивање броја копија 

4. 

Интернет и 

електронска 

комуникација 

14 

 Сервиси интернета: World Wide Web, FTP, 

електронска пошта, веб-форуми 

 Веб-читачи 

 Претраживачи 

 Интернет мапе 

 Виртуелни телефон 

 Социјални програми (мреже) и њихово 

коришћење 

 Електронска трговина, електронско 

банкарство, учење на даљину 

 Право и етика на интернету 

 Локалне мреже 

 Повезивање чворова мреже 

 Рачунари-сервери и рачунари-клијенти 

 Интернет-провајдери и њихове мреже 

 Технологије приступа интернету 

 Глобална мрежа (интернет) 

 Интернет протокол 

 IP шема адресирања 

 Рутер и рутирање 

 Организација домена и доменских имена 

 Систем доменских имена DNS (Domain 

Name System) 

 Формирање локалне мреже 

 Дељење ресурса локалне мреже 

 Навигација кроз локалну мрежу 

 Повезивање локалне мреже са глобалном 

мрежом (интернетом) 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. електронских тестова 

3. праћење активности 

на часу 

 приступа садржајима на интернету, 

претражује интернет и преузима 

жељене садржаје 

 користи електронску пошту 

 користи интернет мапе, виртуелни 

телефон и сличне веб-сервисе 

 објасни појмове електронска 

трговина и електронско банкарство 

 објасни како функционише учење 

на даљину 

 освести важност поштовања 

правних и етичких норми  при 

коришћењу интернета 

 објасни предности умрежавања 

 наведе могуће структуре локалне 

мреже и уређаје који се користе за 

умрежавање 

 користи ресурсе локалне мреже 

 објасни у чему је разлика између 

рачунара-сервера и рачунара-

клијената 

 објасни чему служи рутер и шта је 

рутирање 

 објасни који посао обављају 

интернет-провајдери 

Укупан број часова  64    
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Наставни предмет: ГЕОГРАФИЈА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Цвећар вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

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 (,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др.правилници, 6/2012 – 

др.правилници, 5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018 – др.правилници) 

Циљеви предмета:  

– Уочавање и схватање корелативних односа између географије и других природних и друштвених наука. 

– Стицање нових актуелних знања о положају, месту и улози  Србије на Балканском полуострву и југоисточној Европи. 

– Стицање знањао савременим географским појавама, објектима и процесима на територији Републике Србије. 

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

– Разумевање актуелне географске стварности наше земље и савременог света. 

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

мултикултуралном и мултијезичком свету. 

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

– Оспособљавање ученика за одговорно опхођење према себи и окружењуи за активно учествовање у заштити, обнови и унапређивању животне средине. 

 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

1. Увод 2 
 Предмет проучавања, подела и место  

географије у систему наука 

   Вредновање 

остварености исхода 

вршит кроз: 

 праћење 

остварености исхода 

 тестови  знања 

 

 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  
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 препозна значај и практичну примену 

географских сазнања 

2. 

Савремене 

компоненте 

географског 

положаја Србије 

3 

 

 

 

 

 Површина, границе, државно уређење и 

државна обележја Србије 

 Савремене компоненте географског 

положаја Србије 

 

  

 

 

 

 

  Вредновање 

остварености исхода 

вршит кроз: 

 праћење 

остварености исхода 

 тестови  знања 

 

 дефинише појам и функције 

државних граница, разуме државно 

уређење Србије и познаје  државна 

обележја: грб, заставу, химну 

 објашњава на карти положај и 

величину територије Србије уз кратак 

опис битних карактеристика граница 

са суседним земљама 

 дефинише појам југоисточна Европа,  

лоцира на карти  Балканско 

полуострво и идентификује његове 

опште географске карактеристике: 

физичке, културне и демографске 

 анализира  промене на политичкој 

карти Балканског полуострва: 

настанак и распад Југославије, 

стварање нових држава и облици 

њихове сарадње  

 уочава предности и недостатке 

географског положаја Србије 

 

3. 

Природни ресурси 

Србије и њихов 

економско 

географски значај 

 

4 

 Рељеф Србије 

 Клима, биљни и животињски свет (одлике 

и значај) 

  Воде и водни ресурси, састав и карактер 

тла 

 Заштићена природна добра  у Србији и 

заштита, очување и унапређивање 

природе 

 

   Вредновање 

остварености исхода 

вршит кроз: 

 праћење 

остварености исхода 

 тестови  знања 

 

 одреди у геолошком саставу Србије 

заступљеност стена различите 

старости, састава и порекла значајних 

за појаву руда и минерала 

 лоцира у оквиру геотектонске 

структуре Србије велике целине: 

Српско-македонску масу, Карпато-

балканиде, Унутрашње динариде, 

Централне динариде и Панонску 

депресију и објасни њихов постанак 

(деловање унутрашњих тектонских и 

спољашњих сила) 

 идентификује основне макро-целине 

рељефа Србије: Панонски басен  и 

Планинску област 
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 одреди Планинску област и преглед 

громадних, карпатско-балканских, 

динарских планина и већих котлина  

 објасни елементе и факторе климе, 

разликује климатске типове у Србији 

и њихове одлике 

 направи преглед водног богатства 

Србије: одреди на карти развођа 

сливова, објасни постанак, поделу и 

значај језера и термоминералних вода  

 закључује о економском значају вода 

за снабдевање насеља, наводњавање, 

производњу хидроенергије, пловидбу, 

рибарство и туризам 

 дискутује о загађивачима, 

последицама и мерама заштите 

 познаје утицај физичко-географских 

фактора на формирање типова 

вегетације и разноврсност 

животињског света панонске  и 

планинске области Србије 

 дефинише појам природне средине, 

предмет проучавања заштите 

природе, значај заштите и 

унапређивања природе 

 наведе елементе природне средине, 

загађиваче воде, ваздуха, земљишта; 

последице загађивања и мере заштите  

 препозна појаве штетне по своје 

природно и културно окружење и 

активно учествује у њиховој заштити, 

обнови и унапређивању 

 дефинише: парк природе, предео 

изузетних одлика, резерват природе, 

споменик природе и природне 

реткости 

4. 
Становништво и  

насеља Србије 
6 

 Антропогеографска обележја Историјско-

географски континуитет насељавања 

   Вредновање 

остварености исхода 

 опише антропогеографска обележја и  

историјско-географски континуитет 
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Србије 

 Кретање и територијални размештај 

становништва (наталитет, морталитет и 

природни прираштај) 

 Миграције. Појам, значај, типови и 

видови 

 Структура становништва: биолошка, 

економска, социјална,национална  

(етничка и верска) 

 Демографски проблеми и популациона 

политика у Србији  

 Постанак, развој и размештај насеља 

Србије 

 Подела насеља. Сеоска, градска, 

приградска и привремена 

 Економско-географски фактори развоја и 

трансформације насеља и њихових мрежа 

и система  

 Градски центри и њихова улога у 

регионалној организацији Србије 

 Антропогена културна добра и њихова 

заштита. 

 

вршит кроз: 

 праћење 

остварености исхода 

 тестови  знања 

 

насељавања Србије 

 објасни кретањестановништва 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  

 објасни радне миграције у евопске 

земње и именује државе и градове у 

којима има нашег становништва 

 објасни исељавање нашег 

становништва на ваневропске 

континенте 

 разликује фазе у исељавању Срба у  

прекоокеанске земље 

 именује државе и градове у којима 

живи наше становништво 

 дефинише појам насеља 

 објасни  постанак, развој и размештај 
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насеља Србије 

 наведе факторе развоја и 

трансформације насеља и њихових 

мрежа и система 

 именује антропогена културна добра 

и објасни њихову заштиту 

5. Привреда Србије 2 
 Основне карактеристике привреде Србије 

и место туризма и њој 

 

   Вредновање 

остварености исхода 

вршит кроз: 

 праћење 

остварености исхода 

 тестови  знања 

 

 анализира утицај природних и 

друштвених чиниоца на условљеност 

развоја и размештаја привреде Србије 

и групише гране привреде по 

секторима 

 анализира утицај природних и 

друштвених фактора на развој 

туризма, дефиншие и наведе поделу 

туризма 

6. 
Регионалне целине 

Србије 
9 

 Војводина 

 Шумадија и Поморавље (западно и 

велико) 

 Западна Србија 

 Старовлашко-рашка висија 

 Источна Србија 

 Јужно Поморавље 

 Косово и Метохија 

   Вредновање 

остварености исхода 

вршит кроз: 

 праћење 

остварености исхода 

 тестови  знања 

 

 дефинише појам регије и направи   

картографски преглед регионалних 

целина Србије 

 лоцира на карти Србије границе 

Војводине и њених предеоних целина 

и препозна њене природне и 

друштвене одлике 

 потврди на карти Србије границе 

Шумадије и Поморавља и наведе 

њихове природне и друштвене одлике 

 препозна на карти Србије границе 

Западне Србије и опише њене 

природне и друштвене одлике 

 покаже на карти Србије 

Старовлашко-рашку висију уз 

анализу њених природних и 

друштвених одлика 

 лоцира на карти Србије границе 

Источне Србије и наведе њене 

природне и друштвене одлике 

 препозна на карти Србије границе 

Јужног Поморавља и препозна његове 

природне и друштвене одлике 
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 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 

 Сарадња Србије са другим државама и 

међународним организацијама 

 Европска унија - оснивање,чланице, 

циљеви,проблеми, фондови и њихова 

приступачност 

 Уједињене нације. Структура и 

међународни значај. Србија и УН 

 Глобализација као светски процес 

   Вредновање 

остварености исхода 

вршит кроз: 

 праћење 

остварености исхода 

 тестови  знања 

 

 дефинише појмове: процес 

интеграције,  демократска 

регионализација, глобализација 

 објасни економске интеграције на 

Балкану и у југоисточној Европи  и 

познаје мирољубиву политику Србије 

у међународним оквирима и на 

Балкану 

 опише историјат развоја, наведе 

циљеве и дефинише проблеме унутар 

Уније 

 објасни услове које Србија треба да 

испуни да би постала равноправна 

чланица заједнице 

 опише историјат развоја УН, наведе 

циљеве и структуру организације  и 

образложи привженост Србије УН 

 дефинише појам глобализације и 

разликује политичке, територијалане, 

економске, културне и другe видовe 

глобализације 

Укупан број часова  32    
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Наставни предмет: ХЕМИЈА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Цвећар вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 (,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др.правилници, 6/2012 – 

др.правилници, 5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018 – др.правилници) 

Циљеви предмета:  

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

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

3. Разумевање природних појава и процеса и хемијског приступа у њиховом изучавању; 

4. Развој хемијске функционалне писмености;  

5. Препознавање, разумевање и примена хемијских знања у свакодневном животу и професионалном раду; 

6. Разумевање корисности од хемијске производње и за одабрану струку; 

7. Развој способности за сагледавање потенцијалних ризика, могућности превенције и мере заштите при хемијским незгодама у свакодневном животу и 

професионалном раду; 

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

9.    Развој комуникативности и спремности за сарадњу и тимски рад; 

10.  Развој одговорности, систематичности, прецизности и позитивног става према учењу; 

11.  Развој свести о сопственим знању и потреби за дањем професионалном напредовању.  

 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

1. 
Структура 

супстанце 
10 

 

 Грађа атома, атомски и масени број 

 Хемијски симболи и формуле  

 Релативна атомска и молекулска маса 

 Јонска веза 

 Ковалентна везаогл 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

 усмену проверу 

знања 

 писану проверу 

знања 

 

 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 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 2038 
 

 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 

 

2. Дисперзни системи 10 

 Дисперзни системи 

 Растворљивост 

  Масени процентни садржај раствора 

 Количинска концентрација раствора 

  

Демонстрациони огледи: 

 припремање раствора   познате   количинске 

концентрације  

 припремање раствора   познатог масеног 

процентног садржаја  

 размена енергије између система и околине: 

растварање амонијум-хлорида и растварање 

натријум-хидроксида у води 

 

 

 

 

 

 

 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

 усмену проверу 

знања 

 писану проверу 

знања 

 разуме да су дисперзни системи 

смеше више чистих супстанци 

 разликује дисперзну фазу и 

дисперзно средство 

 објасни појам хомогене смеше 

 објасни везу између величина 

честица раствора и врсте раствора 

 зна појам и разуме примену 

аеросола, суспензија, емулзија и 

колоида 

 разуме утицај температуре на 

растворљивост супстанци 

 израчуна масени процентни садржај  

раствора 

 разуме појам количинске  

концентрације  раствора 

3. 
Хемијске реакције 

 
16 

 Хемијскe  реакцијe 

 Хемијске једначине 

 Реакције синтезе и анализе  

 Стехиометријска израчунавања на основу 

хемијских једначина 

 Топлотни ефекат при хемијским реакцијама 

 Брзина хемијске реакције 

 Фактори који утичу на брзину хемијске 

реакције  

 Хемијска равнотежа  

 Електролити 

 Електролитичка дисоцијација киселина, база 

и соли 

 pH вредност 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

 усмену проверу 

знања 

 писану проверу 

знања 

 

 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  
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 Оксидо-редукциони  процеси  

 Електролиза и корозија  

 

Демонстрациони огледи: 

 

кретање честица као услов за хемијску реакцију 

(реакција између гасовитог амонијака и 

гасовитог хлороводоника) 

 

 

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 рH 

вредности раствора 

 објасни  процес оксидоредукције  

као процесе  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 

4. 
Хемија елемената и 

једињења 
24 

 Стабилност атома племенитих гасова 

 Упоредни преглед  и опште карактеристике 

елемената 17, 16, 15, 14. и 13. групе ПСЕ  

 Упоредни преглед и опште карактеристике 

елемената  1. и 2. групе ПСЕ и њихових 

важнијих једињења 

 Опште карактеристике прелазних елемената 

(3-11. група и 12. група)  и њихових важнијих 

једињења и примена у струци 

 Својства атома угљеника 

 Класификације органских једињења 

 Угљоводоници 

 Типови органских реакција 

 Полимеризација и поликондензација 

 Пластичне масе 

 Биолошки важна органска једињења (угљени 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

 усмену проверу 

знања 

 писану проверу 

знања 

 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 Ca(OH)2 (гашеног 

креча) из CaO (негашеног креча) и 

његово добијање из CaCO3 
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хидрати, масти, протеини) 

 

Демонстрациони огледи: 

 реакција магнезијума и алуминијума  са 

сирћетном киселином 

 дејство сирћетне киселине на предмете од 

бакра 

 реакција калцијум-оксида са водом (гашење 

креча) 

 доказивање скроба раствором јода 

 растварање скроба у топлој и хладној води 

 згрушавање протеина лимунском 

киселином 

 

(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 

5. 

Хемијски аспекти 

загађивања животне 

средине 

 

4 

 Загађивање атмосфере, воде и тла 

 Извори загађивања 

 Пречишћавање 

 Заштита и одлагање секундарних сировина 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

 усмену проверу 

знања 

 писану проверу 

знања 

 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 

Укупан број часова  64    
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Наставни предмет: ИСТОРИЈА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Цвећар вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 (,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др.правилници, 6/2012 – 

др.правилници, 5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018 – др.правилници) 

Циљеви предмета:  

– 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); 

– Унапређивање функционалних вештина и компетенција неопходних за живот у савременом друштву (истраживачких вештина, критичког и креативног 

мишљења, способности изражавања и образлагања сопствених ставова, разумевања мултикултуралности, развијање толеранције и културе 

аргументованог дијалога); 

– Оспособљавање за ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија;  

– Развијање свести о потреби сталног усавршавања и свести о важности неговања културно-историјске баштине. 

 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

1. 
Српска држава и 

државност 
30 

 Српска државност у средњем веку. 

 Српски народ и његови суседи у средњем веку. 

 Положај Срба под османском, хабзбуршком и 

млетачком влашћу (XVI–XVIII век). 

 Српска револуција 1804–1835. и њено место у 

контексту европских збивања. 

 Развој државних институција. 

 Развој уставности. 

 Улога модерних династија (Карађорђевићи, 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

 праћење 

остварености 

исхода 

 тестове знања. 

 

 препозна различите историјске 

садржаје (личности, догађаје, 

појаве и процесе) и доведе их у 

везу са одговарајућом временском 

одредницом и историјским 

периодом; 

 разликује периоде у којима је 

постојала, престала да постоји и 

поново настала српска држава; 
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Обреновићи, Петровићи) у развоју српске 

државности. 

 Ратови Србије и Црне Горе за независност 

1876–1878. 

 Формирање модерног политичког система и 

настанак странака (радикалне, либералне и 

напредњачке).  

 Положај Срба под османскоми хабзбуршком 

влашћу у XIX и почетком XX века. 

 Србија и Црна Гора у Балканским ратовима и 

Првом светском рату. 

Најзначајније личности (вожд Карађорђе 

Петровић, кнез Милош Обреновић, прота 

Матеја Ненадовић, митрополит Стефан 

Стратимировић, Димитрије Давидовић, Тома 

Вучић Перишић, Илија Гарашанин, кнез 

Александар Карађорђевић, кнез Михаило 

Обреновић, Владимир Јовановић, Светозар 

Милетић, краљ Милан Обреновић, владика 

Петар IПетровић, владика Петар IIПетровић, 

књаз Данило Петровић, књаз Никола Петровић, 

Лука Вукаловић, Јован Ристић, Стојан 

Новаковић, Никола Пашић, краљ Александар 

Обреновић, краљ ПетарI Карађорђевић, 

престолонаследник Александар Карађорђевић, 

Радомир Путник, Степа Степановић, Живојин 

Мишић, Петар Бојовић, Јанко Вукотић...). 

 наведе и упореди одлике српске 

државности у средњем и новом 

веку; 

 уочи утицај европских 

револуционарних збивања на 

развој српске националне и 

државне идеје; 

 објасни узроке и последице Српске 

револуције, ослободилачких ратова 

1876–1878, Балканских ратова и 

Првог светског рата;  

 уочи и објасни на историјској 

карти промене граница српске 

државе; 

 лоцира места најважнијих битака 

које су вођене током Српске 

револуције, ослободилачких ратова 

1876–1878, Балканских ратова и 

Првог светског рата; 

 опише улогу истакнутих личности 

у Српској револуцији, у развоју 

државних иституција и формирању 

модерног политичког система, у 

ослободилачким ратовима 1876–

1878, Балканским ратовима и 

Првом светском рату; 

 изведе закључак о значају 

уставности за развој модерног 

политичког система. 

2. 

Српски народ у 

југословенској 

држави 

16 

 Југословенска идеја и конституисање државе. 

 Одлике политичког система у југословенској 

краљевини (политичке борбе, Видовдански и 

Октроисани устав, лични режим краља 

Александра, стварање Бановине Хрватске и 

отварање српског питања). 

 Априлски рат и последице пораза, геноцид над 

Србима у НДХ. 

 Отпор, устанак и грађански рат. 

 Биланс рата и допринос Југославије победи 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

 праћење 

остварености 

исхода 

 тестове знања. 

 

 образложи најважније мотиве и 

узроке стварање југословенске 

државе; 

 уочи значај настанка југословенске 

државе за српски народ; 

 идентификује одлике југословенске 

државе као монархије и као 

републике; 

 разликује особености друштвено-

политичких система који су 
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антифашистичке коалиције. 

 Проглашење републике и изградња новог 

државног и друштвеног уређења. 

 Сукоб Југославије и социјалистичких земаља – 

резолуција Информбироа, Голи оток. 

 Југославија између истока и запада. 

 Разбијање и распад Југославије – пораз 

Југославије као идеје, политичког пројекта и 

друштвеног система, велике силе и 

југословенска криза, ратови у Словенији, 

Хрватској, Босни и Херцеговини, настанак 

нових држава, сукоби на Косову и Метохији и 

НАТО интервенција 1999, Косовско питање, 

раздвајање Србије и Црне Горе. 

 Најзначајније личности (краљ Александар I 

Карађорђевић, Никола Пашић, Стјепан Радић, 

Љуба Давидовић, Светозар Прибићевић, Антон 

Корошец, Милан Стојадиновић, Влатко Мачек, 

кнез Павле Карађорђевић, краљ Петар II 

Карађорђевић, генерал Драгољуб Михаиловић, 

генерал Милан Недић, Анте Павелић, Јосип 

Броз Тито, Слободан Милошевић, Фрањо 

Туђман...). 

постојали у југословенској држави; 

 уочи и разуме међународни 

положај југословенске државе; 

 образложи допринос 

југословенских антифашистичких 

покрета победи савезника у Другом 

светском рату; 

 именује најважније личности које 

су утицале на друштвено-

политичка збивања у Југославији. 

3. 
Достигнућа српске 

културе 
10 

 Средњовековна култура Срба (језик и писмо, 

верски карактер културе, Мирослављево 

јеванђеље, књижевност, најзначајније 

задужбине, правни споменици). 

 Последице сеоба на српску културу (утицај 

западноевропских културних кретања на српску 

културу). 

 Успон грађанске класе. 

 Свакодневни живот сеоског и градског 

становништва.  

 Културна и просветна политика – оснивање 

Велике школе, Универзитета, академије наука, 

Народног позоришта. 

 Европски културни утицаји. 

 Личности – Свети Сава, деспот Стефан 

Лазаревић, монахиња Јефимија, Доситеј 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

 праћење 

остварености 

исхода 

 тестове знања. 

 

 разликује периоде у којима су 

настала најзначајнија дела српске 

културе; 

 упореди одлике српске културе 

различитих периода; 

 објасни утицаје историјских 

збивања на културна кретања;  

 опише одлике свакодневног 

живота код Срба у различитим 

епохама и областима; 

 именује најважније личности које 

су заслужне за развој српске 

културе. 
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Обрадовић, Вук Караџић, Сава Текелија, Петар 

IIПетровић Његош, Паја Јовановић, Урош 

Предић, Надежда Петровић, Лаза Костић...). 

 Српска култура као део југословенског 

културног простора (културна сарадња и 

прожимања, наука, уметнички покрети, 

хуманитарне и спортске организације, 

популарна култура, личности – Никола Тесла, 

Михајло Пупин, Михаило Петровић Алас, 

Јован Цвијић, Милутин Миланковић, Бранислав 

Нушић, Исидора Секулић, Јован Дучић, 

Ксенија Атанасијевић, Слободан Јовановић, 

Сава Шумановић, Иван Мештровић, Иво 

Андрић, Милош Црњански, Бојан Ступица, 

Десанка Максимовић, Борислав Пекић, 

Добрица Ћосић, Александар Петровић, 

Александар Поповић, Емир Кустурица, Душан 

Ковачевић…). 

4. 

Српски народ и 

Србија у 

савременом свету 

8 

 Најутицајније државе и организације у 

међународним политичким и економским 

односима. 

 Улога Организације уједињених нација у 

очувању мира у свету, борби против 

сиромаштва и заштити културних споменика. 

 Геополитички положај Србије. 

 Чланство Србије у регионалним, европским и 

светским организацијама (Савет Европе, ОЕБС, 

ОУН…). 

 Срби ван Србије (проблем избеглица, Црна 

Гора, Република Српска, Срби у дијаспори). 

 Свет почетком XXI века – научни и 

технолошки развој, Интернет, утицај медија на 

јавно мњење, популарна култура, 

глобализација, тероризам, еколошки 

проблеми... 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

 праћење 

остварености 

исхода 

 тестове знања. 

 

 идентификује најважније чиниоце 

у међународним политичким и 

економским односима; 

 разуме место и улогу Србије у 

савременом свету; 

 утврди значај чланства Србије у 

међународним организацијама; 

 објасни утицај савремених 

техничких достигнућа на 

повезивање људи у свету. 

Укупан број часова  64    
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Б) ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

Наставни предмет: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Цвећар- вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

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 (,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др.правилници, 6/2012 – 

др.правилници, 5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018 – др.правилници) 

Циљеви предмета:  

 Стицање знања, развијање вештина, усвајање вредности и формирање ставова који су претпоставка за успешан, одговоран и ангажован живот у 

демократском друштву; 

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

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

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по 

темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1 Ја, ми и други 7 

 

 Лични идентитет 

 Откривање и 

уважавање разлика 

 Групна припадност 

 Стeреотипи и 

предрасуде 

 Толеранција и 

дискриминација 

 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

 Анализира своје особине и  да их  представи  другима 

 Препозна, анализира   сличности и разлике унутар групе 

 Прихвати  друге  ученике и уважи њихову различитост 

 Препозна предрасуде, стереотипе,       дискриминацију, 

нетолеранцију по различитим основама  

 Сагледа могуће последице нетолеранције, 

дискриминације, стереотипа, предрасуда и начине  

2 

 

Комуникација у 

групи 
10 

 

 Самопоуздано 

реаговање 

 Гласине 

 Неслушање,активно 

слушање 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

 Искаже,образложи и брани мишљење аргументима 

 Активно слуша 

 Дебатује и дискутује  на неугрожавајући начин, 

уважавајући мишљење других 

 Објасни  разлику између дијалога и дебате 

 Објасни разлоге и начине настанка гласина у 
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*Корелација са другим предметима: Српски језик и књижевност, Историја, Социологија са правима грађана 

 

 Неоптужујуће поруке 

 Изражавање  

мишљења 

 Вођење дебате и 

дијалога  

вештина свакодневној комуникацији и објасни  последице које 

изазивају  гласине 

3 

 

Односи у групи/ 

заједници 
15 

 Сарадња  

 Групни рад 

 Групно одлучивање  

 Учешће младих: 

"Лествица 

партиципације" 

 Радити заједно  

 

 Динамика и исходи 

сукоба 

 Стилови поступања у 

конфликтима  

 Сагледавање проблема 

из различитих углова 

  Налажење решења 

 Постизање договора 

 Извини 

 Посредовање  

 Насиље у  околини 

 Вршњачко насиље  

 Насиље у школи.  

 Постизање мира  

 

 

 

 

 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

 Ради  у групи/тиму 

 Препозна предности групног/тимског рада 

 Учествује у доношењу групних одлука  

 Разликује могуће облике учешћа младих у друштвеном 

животу 

  Објасни потребу и  важност партиципације младих у 

друштвеном животу 

 Објасни степене и облике учешћа младих у друштвеном  

животу 

 Објасни  разлоге,ток и  последице сукоба  

 Објасни ефекте конфликта на ток комуникације 

 Уочи факторе који одређују понашање у ситуацијама 

конфликта 

 Анализира сукоб из различитих улова, (препознаје 

потребе и страхове актера сукоба) и налаи 

конструктивна решења прихватљива за обе стране у 

сукобу. 

 Образложи предности конструктивног начине решавања 

сукоба 

 Објасни значај  посредовања  у сукобу 

 Препозна и објасни врсте насиља 

 Идентификује и анализира  узроке  насиља у својој 

средини, међу вршњацима, школи 

 Идентификује и анализира могуће начине реаговања 

појединца  у ситуацијама вршњачког насиља, из 

позиције жртве и посматрача 

 Прихвати одговорност за сопствено понашање 

Укупан број часова 32    
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Наставни предмет: ВЕРСКА НАСТАВА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Цвећар вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

37     

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње школе  ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 6/2003, 23/2004, 9/2005 и 11/2016) 

ЦИЉЕВИ верске наставе, као изборног предмета, у оквиру средњошколског образовања и васпитања јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство 

традиционалних цркава и верских заједница које живе и делају на нашем животном простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот и 

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. Притом упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене, историјски дате цркве или верске заједнице треба да се 

остварује у отвореном и толерантном дијалогу, уз уважавање других религијских искустава и философских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних 

искустава и достигнућа човечанства. 

ЗАДАЦИ верске наставе су 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; 

- буди потреба и 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; 

- развија и негује 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 своје властите личности и ка 

остваривању сусрета са светом, са природом и, пре и после свега, са Богом; 

- изграђује способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског стваралаштва у науци и другим 

областима; 

- изграђује свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и 

природи. 

ЦИЉ наставе православног катихизиса (веронауке) у средњем образовању и васпитању јесте да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући 

две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки (будући) живот (димензију идеалног). То значи да ученици систематски 

упознају православну веру у њеној доктинарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се излагање хришћанског виђења живота и 

постојања света обавља у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којима се настоји показати да хришћанско виђење 

(литургијско, као и подвижничко искуство Православне Цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и верско 

образовање. Све ово спроводи се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и на делатном плану, уз настојање да се доктринарне поставке спроведу 

у свим сегментима живота (однос са Богом, са светом, са другим људима и са собом). 
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ЗАДАЦИ у настави православног катихизиса (веронауке) су да код ученика: 

- развије отвореност и однос према Богу као Другој и другачијој Личности у односу на нас, као и отвореност и однос према другом човеку као икони Божјој, 

личности, такође, другачијој у односу на нас, те да се између ове две релације оствари узајамно зависна веза (свест о заједници); 

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

односу са природом која нас окружује и друго, као и за одговарање на питања у светлу православне хришћанске вере и искуства Цркве; 

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

областима стваралаштва (при чему се остварује комплементарност са другим наукама); 

- помогне у одговорном обликовању заједничког живота са другим, у изналажењу равнотеже између властите личности и заједнице, у остварењу сусрета са светом 

(са људима различитих култура, религија и погледа на свет, са друштвом, са природом) и са Богом; најзад, 

- изгради уверење да је свет и све што је у њему, створен за вечност, да су сви створени да буду причасници вечног живота, те да се из те перспективе код ученика 

развије способност разумевања, преиспитивања и вредновања сопственог односа према другом човеку као непоновљивом бићу и према творевини Божјој и 

изгради спремност на покајање. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

1. 

УВОД  

1. Уводни час,  

2. Понављање кључних 

појмова и садржаја 

обрађених у основној 

школи  

2 

• Специфичности наставе 

Православног катихизиса у средњој 

школи  

• Међусобно упознавање ученика; 

• Рекапитулација обрађених садржаја 

о личносном Богу, човеку, Цркви, 

Литургији.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може се 

вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да сагледа садржаје којима ће се 

бавити настава Православног катихизиса 

у току 1. године средњошколског или 

гимназијског образовања; 

• моћи да уочи какво предзнање има из 

градива Православног катихизиса 

обрађеног у претходном циклусу 

школовања; 

• бити мотивисан да похађа часове 

православног катихизиса.  

2. 

БОГ ОТКРИВЕЊА  

3. Творевина сведочи о 

Творцу 

4. Човек - боготражитељ 

5. Откривење - позив у 

заједницу 

6. Бог Откривења - 

Света Тројица 

(библијска 

сведочанства) 

7. Из молитвеног 

богословља Цркве 

5 

• Логосност творевине (откривање 

Бога кроз законитост, лепоту и склад у 

творевини); 

• Бог улази у историју и открива се 

као Личност (икономија Божја); 

• Човек као боготражитељ; 

• Откривење - позив у заједницу.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може се 

вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да наведе неке од примера 

Откривења Бога у Библији; 

• моћи да разуме и тумачи значење 

израза хомо религиосус; 

• моћи да препозна изразе вере у Свету 

Тројицу у богослужбеним текстовима; 

• моћи да препозна изразе вере у Бога 

као Творца у богослужбеним 

текстовима; 

• моћи да разуме да се Бог из љубави 

открива човеку, позивајући га у 

заједницу; 

• бити подстакнут да непосредније 
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(систематизација теме)  учествује у богослужењу Цркве; 

• моћи да промишља о личној 

одговорности у односу према Богу и 

ближњима; 

• моћи да разуме да се Божје Откривење 

дешава и данас у Цркви и свету; 

• моћи да просуђује и препознаје 

сведочанства вере у свом животу.  

3. 

ВЕРА, ЗНАЊЕ И 

БОГОПОЗНАЊЕ  

8. Вера и поверење 

9. Вера у Старом и 

Новом Завету 

10. Бог се познаје 

љубављу 

11. Вера и живот ("Вера 

без дела је мртва...") 

12. Из молитвеног 

богословља Цркве 

(систематизација теме) 

5 

• Знање о стварима и познање 

личности; 

• Присуство вере у научној 

методологији и научним теоријама; 

• Вера у Старом и Новом Завету 

• Познање Бога као личности методом 

љубави; 

• Вера без дела је мртва; 

• Сличност између човекопознања и 

богопознања. 

Непосредно описно 

оцењивање ученика може се 

вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да увиди разлику између знања 

које се односи на ствари и познања које 

се односи на личности; 

• моћи да препозна да је вера слободан 

избор човека и да се сведочи личним 

животом; 

• моћи да објасни да је богопознање у 

православном искуству плод личне, 

слободне заједнице човека с Богом; 

• моћи да објасни да се вером живи кроз 

Литургију и подвиг. 

4. 

ХРИШЋАНИН - 

ЧОВЕК ЦРКВЕ  

13. Човек и заједница 

14. Црква као 

литургијска заједница 

(моја парохија) 

15. Света Литургија - 

пуноћа заједнице са 

Богом 

16. Хришћанин - човек 

Цркве (систематизација 

теме) 

4 

• Црква као заједница која се 

пројављује на Литургији; 

• Моја парохија; 

• Хришћанин - човек Цркве; 

• Света Литургија - пуноћа заједнице 

са Богом. 

Непосредно описно 

оцењивање ученика може се 

вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да увиди да хришћанин постоји 

превасходно као члан конкретне 

литургијске заједнице; 

• моћи да опише живот парохијске 

заједнице; 

• моћи у основним цртама да објасни да 

се учешћем у литургијском сабрању 

ступа на пут богопознања; 

• моћи да продискутује о православном 

схватању Цркве; 

• моћи да схвати да хришћанство 

подстиче човека на одговоран живот у 

заједници. 

5. 

СВЕТО ПИСМО - 

КЊИГА ЦРКВЕ  

17. Настанак и подела 

5 

• Настанак и подела Светог Писма; 

• Канон и богонадахнутост Светог 

Писма; 

• Црква као место тумачења и 

Непосредно описно 

оцењивање ученика може се 

вршити кроз: 

• моћи да именује различите књиге 

Светог Писма; 

• моћи да наброји неке ауторе књига 

Светог Писма; 
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Корелација с другим предметима / модулима: Српски језик и књижевност , Историја , Ликовна култура , Музичка култура , Екологија , Психологија , Социологија 

Филозофија,  Грађанско васпитање 

 

 

 

Светог Писма 

18. Канон и 

богонадахнутост Светог 

Писма 

19. Црква као место 

тумачења и доживљаја 

Светог Писма и Светог 

Предања 

20. Свето Писмо - књига 

Цркве 

21. Утицај Светог Писма 

на културу и 

цивилизацију  

доживљаја Светог Писма и Светог 

Предања; 

• Утицај Светог Писма на културу и 

цивилизацију; 

• Свето Писмо је књига Цркве.  

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да 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.  

6. 

ХРИШЋАНСКИ 

ЖИВОТ  

22. Црквено Предање и 

народна предања  

23. "Све ми је 

дозвољено, али ми није 

све на корист..."  

24. Из живота светих  

25. Знамените личности 

и хришћанство  

26. Смисао (и бесмисао) 

живота  

5 

• Питања односа народног и црквеног 

предања;  

• Животна искушења и суочавање са 

њима;  

• Живот није случајност него је дар;  

• Светост као мера људског 

достојанства.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може се 

вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да увиди да постоји разлика 

између народног и црквеног предања и 

да заузме став према њима;  

• моћи да уочи да светост живота није 

могућа без истовремене заједнице са 

Богом и људима;  

• знати да су сви људи призвани да буду 

свети;  

• моћи да уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса 1. разреда 

средње школе.  

* Укупан број часова Остали број часова предвиђен је за друге типове часа. 
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В) ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

Наставни предмет: ОСНОВИ БИЉНЕ ПРОИЗВОДЊЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Цвећар вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

64   18 

Недељни фонд часова: 2    

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 (,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др.правилници, 6/2012 – 

др.правилници, 5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018 – др.правилници) 

Циљеви предмета:  

 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 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама Вредновање остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

1. 

 

 

 

 

Земљиште 

24 

Теорија: 

 Образовање земљишта; 

 Састав и особине земљишта; 

 Плодност земљишта. 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

 Усмене провере знања 

 Тест знања 

     Континуирано праћење  

достигнутих исхода и нивоа 

постигнутих компетенција 

 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; 

 наведе мере за поправку плодности 
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА, ОДНОСНО МОДУЛИМА: Заштита биља, Пољопривредна техника, Расадничарска производња. 

 

земљишта. 

2. Исхрана биљака 30 

Теорија: 

 Анатомија  биљака (биљна ћелија и 

биљна ткива); 

 Биљни органи; 

 Хемијски састав биљака; 

 Начини исхране биљака; 

 Снабдевање биљака водом и 

минерална исхрана; 

 Макро и микро елементи. 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

• Усмене провере знања 

• Тест знања (на крају 

модула) 

• Континуирано праћење 

достигнутих исхода и нивоа 

постигнутих компетенција 

 наведе и опише биљна ткива; 

 наброји и опише вегетативне биљне 

органе; 

 наброји и опише генеративне биљне 

органе; 

 опише значај воде за биљке; 

 наброји органске материје воде у 

биљци; 

 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 

 

 

10 

Теорија: 

 Органска ђубрива; 

 Минерална ђубрива; 

 Фолијарна ђубрења; 

 Начини ђубрења. 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

 Усмене провере знања 

 Тест знања  

 Континуирано праћење 

достигнутих исхода и нивоа 

постигнутих компетенција 

 Тест практичних вештина 

 Праћење и контрола вођења 

дневника практичног рада 

 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. 

18 

Настава у блоку: 

 Органска ђубрива; 

 Минерална ђубрива; 

 Начини ђубрења. 

 припрема, пакује и негује стајњак; 

 припрема, пакује и негује компост; 

 складишти минерална ђубрива. 

 примењује органска и минерална 

ђубрива. 

Укупан број часова  64 теорија ; 18 блок настава  
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Наставни предмет: ЗАШТИТА  БИЉА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Цвећар вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

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 (,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др.правилници, 6/2012 – 

др.правилници, 5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018 – др.правилници) 

Циљеви предмета:  

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

 Стицање основних знања о биљним штеточинама, типовима, времену и динамици настајања оштећења и њиховом препознавању; 

 Стицање основних знања о врстама корова; 

 Стицање знања о пестицидима, начину, времену и ефектима њиховe примене; 

 Стицање основних знања о мерама заштите биља, њиховој примени, значају и вештинама примене мера заштите биља. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

1. 
Биљне болести 6 

Теорија: 

 Подела патогена: гљиве, бактерије, вируси и 

др; 

 Врсте промена које изазивају патогени код 

биљака; 

 Појава и развој обољења, климатски и 

едафски услови, однос домаћин -  патоген; 

 Природна отпорност, селекција на отпорност 

и толерантност; 

 Критеријуми за оцену економског значаја. 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

 Усмене провере 

знања; 

 Писане провере; 

 Континуирано 

праћење достигнутих 

исхода и нивоа 

постигнутих 

компетенција 

 дефинише појам болести биљака; 

 наведе врсте изазиивача биљних 

болести; 

 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. 

2. 
Штеточине 9 

Теорија: 

 Подела штеточина: инсекти, гриње, глодари, 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

 

 објасни појам штеточина биљака; 
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нематоде, пужеви, птице и др; 

 Врсте промена које изазивају штеточине код 

биљака; 

 Климатски и едафски услови, однос домаћин-

штеточина; 

 Природна отпорност, селекција на отпорност 

и толерантност; 

 Критеријуми за оцену економског значаја. 

 Усмене провере 

знања; 

 Писане провере; 

 Континуирано 

праћење достигнутих 

исхода и нивоа 

постигнутих 

компетенција 

 наведе врсте штеточина; 

 наведе и објасни типове оштећења 

биљака; 

 опише начине настајања оштећења 

биљака (директно, индиректно); 

 опише начине промена биљака 

(физиолошке и морфолошке 

промене); 

 објасни начине размножавања и 

распростирања штеточина; 

 опише основне појмове о динамици 

популације; 

 објасни појмове отпорности 

биљака; 

 објасни поделу штеточина према 

економском значају. 

3. 
Корови 5 

Теорија: 

 Подела корова: широколисни, усколисни, 

једногодишњи, вишегодишњи, окопавински, 

ливадски, рудерални и др;  

 Климатско-едафски услови, однос усев-

коров; 

 Природна биоценоза, агробиоценоза, 

флористички састав; 

 Критеријуми за оцену корова; 

 Економског значаја  корова. 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

 Усмене провере 

знања; 

 Писане провере; 

 Континуирано 

праћење достигнутих 

исхода и нивоа 

постигнутих 

компетенција 

 

 објасни појам  корова; 

 наведе групе и врсте корова; 

 објасни штетно деловање корова; 

 опише начине размножавања и 

распростирања корова; 

 објасни појам закоровљености. 

 

4. 
Пестициди 6 

Теорија: 

 Подела пестицида: фунгициди, инсектициди, 

хербициди, бактерициди, авициди, лимациди, 

акарициди, нематоциди, родентициди, 

репеленти, атрактанти; 

 Особине пестицида; 

 Потреба и ризик примене 

пестицида; 

 Климатско-едафски услови и примена 

 

 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

 Усмене провере 

знања; 

 Писане провере; 

 Континуирано 

 

 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 
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пестицида, начин деловање и понашања 

пестицида; 

 Ефекти пестицида на штетне организме, 

корисне организме, третиране биљке, људе, 

животиње, суседне биљке, земљиште, воду и 

др. 

праћење достигнутих 

исхода и нивоа 

постигнутих 

компетенција 

особине (биолошке, хемијске, 

физичке, токсиколошке, 

екотоксиколошке); 

 објасни регистрацију и примену 

пестицида; 

 дефинише појмове отровности и 

опасности, каренце, толеранце; 

 наведе мере продострожности при 

руковању и примени пестицида; 

 опише средства заштите људи и 

начине 

њиховог коришћења. 

5. 
Мере заштите биља 6 

Теорија: 

 Мере заштите биља; 

 Начини примене, подела, карактеристике 

пестицида, опрема и др; 

 Поступак примене пестицида, фазе процеса 

и њихове карактеристике; 

 Утицај метеоролошких фактора на примену 

и деловање пестицида; 

 Могућности мешања пестицида; 

 Примена пестицида и процена опасности за 

опрашиваче и друге корисне организме; 

 Примена пестицида и опасност за здравље 

људи, домаћих животиња и дивљачи; 

 Примена пестицида и опасност по 

екосистеме: земљиште, ваздух, вода; 

 Законска и нормативна регулатива у 

заштити биља. 

 

 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

 Усмене провере 

знања; 

 Писане провере; 

 Континуирано 

праћење достигнутих 

исхода и нивоа 

постигнутих 

компетенција 

 објасни појам штете и наведе 

критеријуме за процену опасности; 

 опише начине прикупљања 

података о биљним болестима и 

штетним организмима, временским 

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: 

биолошкe, хемијскe, физичкe и 

алтернативнe мере; 

 дефинише појам резистентности 

штетних организама на пестициде; 

 наведе корисне организме и начине 

очувања природне регулације; 

 опише хемијске мера заштите: 

прскање, орошавање, замагљивање, 

задимљавање, ињектовање, 

фумигација, примена мамака, 

запрашивање, растурање гранула 
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итд; 

 наведе средства личне заштите при 

руковању са пестицидима; 

 објасни значај поштовања упутства 

за примену пестицида, начина и 

услова за њихову примену. 

Укупан број часова  32    
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Наставни предмет: ПОЉОПРИВРЕДНА  ТЕХНИКА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Цвећар вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

64   24 

Недељни фонд часова: 2    

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 (,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др.правилници, 6/2012 – 

др.правилници, 5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018 – др.правилници) 

Циљеви предмета:  

 Упознавање конструкција пољопривредних машина; 

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

 Стицање знања о функционалним и технчким карактеристикама машина, опреме и уређаја који се користе у пољопривредној производњи; 

 Оспособљавање за самостално управљање трактором са приколицом у јавном саобраћају; 

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

 Оспособљавање за правилно и рационално коришћења пољопривредне технике. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

1. 

Машински 

материјали и 

елементи 

8 

Теорија: 

 Појам, подела и особине материјала за 

израду пољопривредних машина; 

 Неметали (дрво, пластични материјали, 

керамика); 

 Значај и врсте горива и мазива; 

 Особине горива и мазива; 

 Машински елементи. 

Оцењивање 

  Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

 Усмене провере знања; 

 Писана провера; 

 Континуирано праћење 

достигнутих исхода и 

нивоа постигнутих 

компетенција. 

 

 разликује машинске материјале; 

 дефинише особине машинских 

материјала; 

 наведе остале материјале који се  

примењују у пољопривредној 

техници; 

 дефинише особине горива и 

мазива; 

 разликује горива и мазива по 

врстама; 

 објасни поступак складиштeња и 

чувања горива и мазива; 

 дефинише машинске елементе; 
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 разликује машинске елементе. 

2. Мотори 8 

Теорија: 

 Основне величине мотора СУС; 

 Принцип рада двотактних и четворотактних 

ОТО и дизел мотора; 

 Непокретни и покретни делови мотора СУС; 

 Уређаји ОТО и дизел-мотора (уређај за 

хлађење, уређај за подмазивање, уређај за 

напајање мотора горивом, електрични 

уређаји); 

 Одржавање уређаја мотора.  

Оцењивање 

  Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

 Усмене провере знања; 

 Писана провера; 

 Континуирано праћење 

достигнутих исхода и 

нивоа постигнутих 

компетенција. 

 

 објасни принцип рада двотактних и 

четворотактних мотора СУС; 

 наведе и опише делове мотора 

СУС; 

 наведе и опише уређаје ОТО и 

дизел- 

     -мотора; 

 објасни поступке одржавања  

уређаја мотора. 

 

3. Трактори 8 

Теорија: 

 Пољопривредни трактори; 

 Трансмисија трактора (спојница, мењач, 

редуктор, диференцијал и предњи погон 

трактора); 

 Уређаји трактора;  

 Једноосовински трактори и 

мотокултиватори; 

 Прикључци једноосовинских трактора. 

  

Оцењивање 

  Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

 Усмене провере знања; 

 Писана провера; 

 Континуирано праћење 

достигнутих исхода и 

нивоа постигнутих 

компетенција. 

 наведе типове трактора који се 

користе у пољопривредној 

производњи; 

 наведе делове трансмисије 

трактора; 

 разликује делове трансмисије; 

 наведе уређаје трактора; 

 објасни улогу уређаја; 

 објасни конструкцију и уређаје 

једноосовинских трактора и 

мотокултиватора; 

 наведе прикључке једноосовинских 

трактора. 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Теорија: 

 Саобраћајни знакови; 

 Прописи о безбедности саобраћаја; 

 Техничка исправност трактора и приколица; 

Оцењивање 

  Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

 Усмене провере знања 

 Писана провера 

 Континуирано 

праћење достигнутих 

 наведе правила саобраћаја на 

путевима; 

 препозна саобраћајне знакове и 

знаке које дају овлашћена лица; 

 објасни поступање у складу са 

прописима и правилима саобраћаја 

и саобраћајним знаковима за време 

вожње у насељеном месту и ван 

насељеног места; 
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Обука вожње 

трактора 

исхода и нивоа 

постигнутих 

компетенција 

 Праћење и контрола 

вођења дневника 

практичног рада 

 

 објасни радње са трактором у 

саобраћају (укључивање у 

саобраћај, извођење појединих 

радњи са трактором у саобраћају); 

 објасни правила проласка возила 

кроз раскрсницу; 

 објасни значај техничке 

исправности трактора и приколице. 

24 

Настава у блоку: 

 Припрема трактора и приколице за вожњу; 

 Контрола исправности и функционисање 

прописаних уређаја трактора и приколице; 

 Исправе потребне за вожњу; 

 Стартовање мотора и полазак првим 

степеном преноса на полигону за обуку; 

 Полазак са места на равном путу и путу са 

уздужним нагибом; 

 Промена степена преноса, убрзавање и 

успоравање брзине кретања, држање правца 

при кретању трактора са приколицом; 

 Заустављање и паркирање трактора и 

приколице; 

 Вожња уназад са одржавањем правца на 

одређеној дужини; 

 Укључивање трактора са приколицом у 

саобраћај; 

 Пролаз трактора са приколицом кроз 

различите раскрснице; 

 Светла за осветљење пута; 

 Светла за означавање трактора (ротационо 

светло); 

 Руковање уређајима трактора (уређај за 

кочење, хидраулични и светлосно-сигнални 

уређаји); 

 Паркирање трактора са приколицом на  

  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 о 

правилима саобраћаја и 

саобраћајних знакова за време 

вожње на путу у насељеном месту 

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 интезитетом 

саобраћаја различите начине.; 

 користи светла за осветљење пута, 

светла за означавање трактора 
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(ротационо светло); 

 рукује уређајима трактора (уређај 

за кочење, хидраулични уређај, 

светлосно- 

     сигнални уређаји); 

 заустави и паркира трактор и 

приколицу на безбедан начин. 

5. 

Прикључне машине 

и опрема 34 

Теорија: 

 Машине и оруђа за обраду земљишта; 

 Машине за ђубрење; 

 Машине за сетву и садњу; 

 Машине за негу усева и заштиту биља;  

 Машине за убирање плодова;  

 Транспортна средства; 

 Подела машина за заснивање и одржавање 

травњака; 

 Сејачице за сетву семена трава; 

 Травокосачице (врсте, принцип рада); 

 Подела система за наводњавање и технички 

опис; 

 Машинe и опрема за негу круна дрвећа; 

 Ручне тестере и маказе; 

 Моторне тестере; 

 Машинe за припрему земљишних смеша; 

 Машине за негу компоста; 

 Пресе за саксије. 

  Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

 Усмене провере знања; 

 Писане провере; 

 Континуирано праћење 

достигнутих исхода и 

нивоа постигнутих 

компетенција 

 

 објасни принцип рада појединих 

машина и оруђа за обраду 

земљишта; 

 објасни принцип рада машина за 

ђубрење; 

 објасни рад машина за сетву и 

садњу; 

 наведе поделу машина за негу 

усева и заштиту биља; 

 објасни принцип рада машина за 

негу и заштиту; 

 објасни поступке одржавања 

машина за негу и заштиту; 

 наведе поделу машина за убирање 

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; 
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 КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/МОДУЛИМА: 

Цвећарство, Повртарство, Подизање и нега зелених површина, Заштита биља, Професионална пракса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 наведе поделу машина за негу 

круна дрвећа; 

 објасни рад моторних тестера; 

 објасни рад аутодизалица; 

 објасни принцип рада машина за 

припрему земљишних смеша. 

 

Укупан број часова  64- теорија  ; 24- блок настава   
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Наставни предмет: РАСАДНИЧКА  ПРОИЗВОДЊА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Цвећар вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

96 32 192 18 

Недељни фонд часова: 3 1 6  

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 (,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др.правилници, 6/2012 – 

др.правилници, 5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018 – др.правилници) 

Циљеви предмета:  

 Стицање знања о заснивању расадника; 

 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; 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

1.а 

 

 

 

 

Организација 

расадника 
10 

Теорија: 

 Клима и земљиште 

 Сејалиште, ожилиште и пикириште 

 Прва школа жбуња, друга школа жбуња 

 Прва, друга и трећа школа дрвећа 

 Матичњаци, ветробрани појасеви, 

арборетуми и огледно поље 

 Непродуктивни део расадника 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

 Усмене провере 

знања 

 Тест знања  

 Континуирано 

праћење 

достигнутих 

 

 наброји и опише услове средине за 

организацију расадника 

 наведе и опише одељке за 

размножавање 

 опише одељак за формирање 

садница жбуња 

 опише одељак за формирање 

садница дрвећа 

 опише матичњак, ветробрани појас, 
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исхода и нивоа 

постигнутих 

компетенција 

 Тест практичних 

вештина 

 Праћење и 

контрола вођења 

дневника 

практичног рада. 

арборетум и огледно поље 

 наведе непродуктивне делове 

расадника 

1б 

Организација 

расадника 

3 
Вежбе: 

 Шема расадника 

 изради шему расадника. 

 

1в 18 

Практична настава: 

 Размеравање расадника 

учествује у размеравању расадника 

по налогу 

2а. 

Објекти и опрема у 

расднику 

10 

Теорија: 

 Топле леје 

 Хладне леје 

 Пластеници 

 Стакленици 

 Опрема и алат 

 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

 Усмене провере знања 

 Тест знања  

 Континуирано 

праћење достигнутих 

исхода и нивоа 

постигнутих 

компетенција 

 Тест практичних 

вештина 

 Праћење и контрола 

вођења дневника 

практичног рада. 

 

 наброји и опише делове топле леје; 

 опише хладне леје; 

 наведе саставне делове пластеника; 

 наведе поделу и примену 

стакленика; 

 наброји и опише неопходну опрему 

и алат у расадничарској 

производњи. 

2б. 3 

Вежбе: 

 Објекти, опрема и алат у расадничарству. 

 

 препозна објекте у расаднику; 

 препозна опрему у расаднику; 

 препозна алат у расаднику; 

2в. 18 

Практична настава: 

 Топле леје; 

 Хладне леје; 

 Пластеници; 

 Стакленици; 

 Опрема и алат. 

 

 припреми и формира топле леје; 

 припреми и формира хладне леје; 

 учествује у подизању и 

реконструкцији  пластеника и 

стакленика; 

 примени опрему и алат.  

3а. 

 

 

 

 

 

 

10 

Теорија: 

 Припрема земљишта 

 Обрада земљишта 

 Физичке особине земљишта 

 Хемијске особине земљишта 

 Биолошке особине земљишта 

 

 

 

 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

 опише припрему земљишта 

 наброји и опише различите начине 

обраде земљишта 

 наведе физичке, хемијске и 

биолошке особине земљишта 
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3б. 
 

Припрема и обрада  

земљишта 

 

3 
Вежбе 

 Различити начини обраде земљишта 

 Усмене провере знања 

 Тест знања  

 Континуирано 

праћење достигнутих 

исхода и нивоа 

постигнутих 

компетенција 

 Тест практичних 

вештина 

 Праћење и контрола 

вођења дневника 

практичног рада. 

 

 разликује  различите начине обраде 

земљишта ; 

3в. 18 

Практична настава: 

 Припрема земљишта (чишћење и равнање) 

 Основна обрада зељишта 

 Допунска обрада земљишта 

 

   чисти и уклања биљни материјал, 

камење и друге нечистоће 

 учествује у равнању терена; 

 учествује у основној обради 

земљишта; 

 примени различите начине 

допунске обраде земљишта; 

4а 

Земљишне смеше 

10 

Теорија  

 Врсте вртног земљишта 

 Земљишне смеше-супстрати 

 наброји и опише врсте вртног 

земљишта 

 опише земљишне смеше 

 наведе поделу земљишних смеша 

4б 4 

Вежбе 

 Врсте вртног земљишта; 

 Врсте земљишних смеша. 

 

 препозна врста вртног земљишта; 

 препозна супстрате по намени и по 

саставу. 

4в 24 

Практична настава: 

 Вртно земљиште; 

 Земљишне смеше.  

 

 припреми и негује стајњак; 

 припреми компост; 

 припреми лисњачу и чамовку; 

 припреми бусењачу; 

 прави земљишне смеше по налогу. 

5а. 

 

 

 

Размножавање 

30 

Теорија: 

 Генеративно размножавање 

 Вегетативно размножавање 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

 Усмене провере знања 

 Тест знања  

 

 наброји делове семена; 

 опише припрему семена за сетву; 

 наведе и опише  начине сетве; 

 опише сетву семена у посудама и 

лејама; 

 наведе предности и недостатке 

генеративног размножавања; 

 наброји и опише начине 

вегетативног размножавања; 

 наведе предности и недостатке 

вегетативног  размножавања; 
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5б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размножавање 

10 

Вежбе 

 Генеративно размножавање 

 Вегетативно размножавање 

 

 Континуирано праћење 

достигнутих исхода и 

нивоа постигнутих 

компетенција 

 Тест практичних 

вештина 

Праћење и контрола 

вођења дневника 

практичног рада 

 разликује  делове семена; 

 разликује начине сетве; 

 разликује начине вегетативног 

размножавања; 

5в 60 

Практична настава: 

 Генеративно размножавање 

 Вегетативно размножавање 

 

 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; 

5г 6 

Настава у блоку: 

 Сетва семена различитих култура у леје 

пластеника 

 Узимање и садња резница за ожиљавање 

 обави сетву семена различитих 

биљака у леје пластеника/стакленика; 

 скида (узима) и сади резнице за 

ожиљавање 

6а 

 

26 

Теорија: 

 Мере неге расада; 

– основне 

– специфичне 

 

 

 

 

 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

 Усмене провере знања 

 Тест знања  

 Континуирано праћење 

достигнутих исхода и 

нивоа постигнутих 

компетенција 

 Тест практичних 

вештина 

Праћење и контрола 

вођења дневника 

  наброји основне мере неге расада;  

 опише основне мере неге расада; 

 наведе специфичне мере неге 

расада; 

 опише специфичне мере неге 

расада; 

6б 9 

Вежбе 

 Мере неге расада; 

– основне 

– специфичне 

 

 

 разикује карактеристике основних 

мера неге расада; 

 разликује карактеристике 

специфичних мера расада; 

6в 

Мере неге 

54 

Практична настава: 

 Мере неге расада; 

– основне 

– специфичне 

 

 

 примени основне мере неге расада; 

 примени специфичне мере неге 

расада; 

 поставља ослонац; 

 сади  расад на сталном месту; 
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 КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА, ОДНОСНО МОДУЛИМА: 

Основи биљне производње, Пољопривредна техника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6г 12 

Настава у блоку: 

 Мере неге расада; 

– основне 

– специфичне 

практичног рада  

 примени основне и специфичне 

мере неге расада 

 сади  расад на сталном месту.  

Укупан број часова  96-теорија;    32.вежбе:      192-  практична настава      18-блок настава  
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Наставни предмет: ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Први 

Образовни профил: Цвећар вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

   90 

Недељни фонд часова:     

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 (,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др.правилници, 6/2012 – 

др.правилници, 5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018 – др.правилници) 

Циљеви предмета:  

 Оспособљавање ученика  за обављање   једноставнијих послова у цвећарској производњи 

 Стицање радних   навика 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

1. 
Основи биљне 

производње 
90 

Настава у блоку: 

 Мере неге у расадничарској производњи; 

 Хигијена у објектима и на школским 

површинама; 

 Лична хигијена и хигијена радног простора; 

 Штетне материје и амбалажа; 

 Средства за рад; 

 Култура радних навика; 

 Заштита здравља и животне средине; 

 Прописи и мере безбедности и здравља на 

раду. 

 Континуирано 

праћење достигнутих 

исхода и нивоа 

постигнутих 

компетенција; 

 Праћење и контрола 

вођења дневника 

практичног рада. 

 

 

 

 обави мере неге у расадничарској  

производњи; 

 спроведе мере личне 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; 

 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 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 2068 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рутинским задацима који захтевају 

једноставну и непосредну размену 

информација; 

 учествује у кратким дијалозима о 

извршењу радних задатака. 

Укупан број часова  90    
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ДРУГИ РАЗРЕД 

А. Обавезни општеобразовни предмети: ЦВЕЋАР-ВРТЛАР (Други разред) 

Наставни предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други  

Образовни профил: Цвећар - вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 (,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др.правилници, 6/2012 – 

др.правилници, 5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018 – др.правилници) 

Циљеви предмета:  

• Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику 

• Развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевног (стандардног) језика у усменом и писаном изражавању 

• Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања, као и неговање културе дијалога 

• Оспособљавање за ефикасно комуницирање 

• Упознавање књижевне уметности 

• Унапређивање знања о сопственој култури и културама других народа 

• Развијање хуманистичког и књижевног образовања на најбољим делима српске и светске културне баштине 

• Упућивање ученика на истраживачки и критички однос према књижевности 

• Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности 

• Развијање трајног интересовања за нова сазнања  

  Задаци:  

• овладавање знањима о српском књижевном језику, стицање вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом 

изражавању, приликом учења, образовања и интелектуалног развоја; 

 • унапређење културе језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, са 

развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура. 

•упознавањерепрезентативнихделасрпскекњижевнебаштинеиделаопштекњижевности, њиховеауторе, поетскеиестетскевредности; 

 • неговање и развијање  читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним књижевним делима из 

историје српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози; 

 • развијање литерарних афинитета да би ученици пожелели да постану читаоци рафинираног естетског укуса који ће умети да наистраживачки, стваралачки и 

активан начин читају књижевна дела свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;  

 • усвајање хуманистичких ставова, уверења и система вредности; 

 • оспособљавање за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова агресивног и 

асоцијалног понашања и за развијање самосвести и личне одговорности; 
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 • подстицање на саосећање са ближњима и одговорност према другом; 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

1, 
Барок, класицизам, 

просветитељство 
10 

• Барок и класицизам; поетика, главни 

представници у нашој и европској 

књижевности 

• Молијер: "Тврдица" 

• Просветитељство у Европи и код нас 

• Књижевно - просветитељски рад Доситеја 

Обрадовића 

• Доситеј Обрадовић: "Живот и прикљученија" 

(одломци) 

• Јован Стерија Поповић: "Тврдица" (одломци) 

• Процена остварености исхода 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

• наведе особености барока, 

класицизма и просветитељства и 

њихове представнике у књижевности 

• препозна на обрађеним делима 

одлике просветитељства 

• објасни значај Доситејевог рада за 

српску културу и књижевност 

• направи паралелу у обради истих 

мотива у европској и српској 

књижевности 

2. Романтизам 13 

• Романтизам у Европи и код нас (појам, 

особености, значај, представници) 

• Пушкин: "Цигани" (одломак) 

• Хајне: "Лорелај" или Ш. Петефи: "Слобода 

света" 

• Вук Караџић - рад на реформи језика и 

правописа, рад на сакупљању народних 

умотворина, лексикографски рад 

• Значај 1847. године 

• Петар Петровић Његош: Хуманистичко-

филозофске мисли "Горског вијенца" (тумачење 

гномских израза по избору) 

• Бранко Радичевић: "Кад млидија` умрети" 

• Ђура Јакшић: "На Липару" 

• Јован Јовановић Змај: "Ђулићи" и "Ђулићи 

увеоци" (избор) 

• Лаза Костић: "Санта Мариа делла Салуте" 

• Процена остварености исхода 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

• 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 

3. Реализам 12 

• Реализам у Европи и код нас (појам, 

особености, значај, представници) 

• Балзак: "Чича Горио" (одломци по избору) 

• Гогољ: "Ревизор" (одломак) 

• Милован Глишић: "Глава шећера" 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

• наведе представнике правца и 

њихова дела 

• дефинише одлике реализма и 

препозна их на обрађеним књижевним 

делима 
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*Корелација са другим наставним предметима /модулима: Грађанско васпитање, Верска наста 

 

 

 

• Лаза Лазаревић: "Ветар" 

• Радоје Домановић: "Данга" 

• Симо Матавуљ: "Поварета" 

• Бранислав Нушић: "Госпођа министарка" 

• Војислав Илић: "Сиво, суморно небо" 

• Процена остварености исхода 

• тумачи уметнички свет и стваралачке 

поступке у структури обрађених дела 

4. 
Морфологија са 

творбом речи 
9 

• Морфологија у ужем смислу 

• Врсте речи 

• Именске речи и њихове граматичке категорије 

• Глаголи. Граматичке категорије глагола 

• Прилози, предлози, везници, речце, узвици 

• Основни појмови о извођењу речи 

• Основни појмови о творби сложеница и 

полусложеница. 

• Процена остварености исхода 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

• одреди врсту речи и граматичке 

категорије 

• употреби у усменом и писаном 

изражавању облике речи у складу са 

језичком нормом 

• препозна просте, изведене и сложене 

речи 

• препозна основне принципе творбе 

речи 

5. Правопис 8 

• Спојено и одвојено писање речи (писање 

бројева и изведеница од њих, писање заменица 

и заменичких прилога, спојеви предлога и 

других речци, глаголи и речце, писање 

негације) 

• Основна правила спојеног, полусложеничког 

и одвојеног писања 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

• примени правила одвојеног и 

састављеног писања речи у складу са 

језичком нормом 

6. Култура изражавања 12 

• Лексичке вежбе 

• Стилске вежбе 

• Домаћи задаци 

• Школски писмени задаци 2x2+2 

• Писање вести, извештаја, интервјуа и других 

облика новинарског изражавања 

• Милутин Миланковић: "Кроз васиону и 

векове" 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

• изражава размишљања и критички 

став према проблемима и појавама 

које намећу књижевни текстови али су 

и део свакодневног живота 

• примени одлике новинарског стила 

Укупан број часова  64    
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ЦИЉ  
ИСХОДИ НА КРАЈУ ДРУГОГ РАЗРЕДА 

Ученик ће бити у стању да:  

ПРЕПОРУЧЕНЕ ТЕМЕ ОПШТЕ И 

СТРУЧНЕ И ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ  

СЛУШАЊЕ  

Оспособљавање ученика за разумевање 

усменог говора  

• разуме краће исказе који садрже фреквентне речи и структуре 

(информације о личностима, послу, породици, куповини, школи, 

ближем окружењу) 

• разуме најбитније информације у кратким и једноставним 

обавештењима (преко разгласа, на улици, на шалтеру) и правилно 

их користи  

• Свакодневни живот (комуникација међу 

младима, генерацијски конфликти и начини 

превазилажења, међувршњачка подршка) 

• Образовање 

• (образовање у земљама чији се језик учи, 

школовање које припрема за студије или свет рада, 

образовање за све) 

• Познати региони у земљама чији се језик учи, 

њихова обележја 

• Културни живот (манифестације које млади радо 

посећују у земљи и земљама чији се језик учи, 

међународни пројекти и учешће на њима) 

• Заштита човекове околине (акције на нивоу 

Наставни предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Цвећар - вртлар 

Годишњи фонд часова: 

 

Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 (,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др.правилници, 6/2012 – 

др.правилници, 5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018 – др.правилници) 

Циљ  наставе предмета: Развијање сазнајних и интелектуалних способности и стицање позитивног односа према другим културама уз уважавање различитости 

и усвајање знања и  умења потребних у комуникацији на страном језику у усменом и писменом облику. 

Задаци: ученици треба да буду оспособљени да у школској и ваншколској свакодневици могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано и сходно 

ситуацији; продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да страни језик користе и после завршетка свог образовања, 

функционално,  у будућем послу или даљем образовању; стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да уоче контрасте и врше поређења у односу на 

сопствену стварност; упознају текстове који су погодни за праћење информација и иновација у струци.  
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града, школе, волонтерски рад) 

• Медији (штампа, телевизија, електронски медији) 

• Интересантне животне приче и догађаји 

• Свет компјутера (млади и друштвене мреже)  

СТРУЧНЕ ТЕМЕ  

• Материјали, средства,сировине и производи 

• Алати, машине и уређаји у струци 

• Припрема, производња и контрола производног 

процеса 

• Мере заштите и очувања радне и животне 

средине 

• Праћење новина у области струке 

• Пословна комуникација на страном језику 

релевантна за струку 

ЧИТАЊЕ  

Оспособљавање ученика за разумевање 

прочитаних текстова  

• чита и разуме различите врсте кратких и прилагођених текстова 

(једноставнија лична / пословна писма, позивнице, термини, 

проспекти, упутства, огласи) препознајући основна значења и 

релевантне детаље 

• открива значење непознатих речи на основу контекста и /или 

помоћу речника 

• уочи предвидљиве информације (кад, где, ко, колико) у 

свакодневним текстовима (рекламе, огласи, јеловници, проспекти) 

као и једноставнијим стручним текстовима (формулари, шеме, 

извештаји)  

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

I. РЕЧЕНИЦА  

- Систематизација свих типова упитних реченица 

- Директна и индиректна питања 

- Индиректни говор: рецептивно и продуктивно 

а) изјаве и питања - без промене глаголског 

времена (глагол главне реченице у једном од 

садашњих времена) 

б) молбе, захтеви, наредбе 

- Индиректни говор: само рецептивно 

а) изјаве са променом глаголских времена 

- Одређене релативне клаузе 

- Сложене реченице: временске клаузе, узрочне 

клаузе, допусне клаузе  

II. ИМЕНИЧКА ГРУПА  

1. Члан 

- Разлике између одређеног и неодређеног члана у 
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ширем контексту 

2. Именице 

- Бројиве и небројиве именице 

3. Заменички облици 

а) Заменице 

- Личне заменице у функцији субјекта и објекта 

- Показне заменице 

- Односне заменице 

б) детерминатори 

- Показни детерминатори 

- Неодређени детерминатори 

- Присвојни детерминатори  

ГОВОР  

Оспособљавање ученика за кратко 

монолошко излагање и за учешће у 

дијалогу на страном језику  

• описује ситуације, прича о догађајима и аргументује ставове 

користећи једноставне изразе и реченице 

• води једноставне разговоре (телефонира), даје информације и 

упутства, уговара термине реагује учтиво на питања, захтеве, 

позиве, извињења саговорника  

4. Придеви 

- Обновити компарацију придева 

- tоо/not…еnоugh/not  аs… (аs)/…than 

5. Бројеви 

- Обновити просте и редне бројеве 

6. Кванитификатори  

III ГЛАГОЛСКА ГРУПА  

1. Глаголи 

- Обновити разлику у употреби Present Simple, 

Present Continutous ; Past Simple, Past Continuous 

- Обновити све употребе Present Perfect 

- Used  tо 

- Начини изражавања будућности, планова у 

будућности (going to, will) 

- Модални глаголи: should,must, will, may, might 

- Пасивне конструкције - садашње и прошло време 

– the Present Simple,Past Simple (продуктивно и 

рецептивно), 

- Present perfect possive (рецептивно) 

3. Предлози и најчешћи прилози за оријентацију у 

времену и простору. 

4. Први кондиционал (рецептивно и продуктивно) 

други кондиционал (рецептивно  

ИНТЕРАКЦИЈА  

Оспособљавање ученика за учешће у 

дијалогу на страном језику и размену 

краћих писаних порука  

• комуницира у свакодневним ситуацијама и размењује 

информације, блиске његовим интересовањима (писмено и 

усмено)  
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МЕДИЈАЦИЈА  

Оспособљавање ученика да преводи, 

сажима и препричава садржај краћих 

усмених и писаних текстова  

• преводи усмено или писмено кратке поруке у складу са 

потребама комуникације  

 

Медијска Писменост  

Оспособљавање ученика да користе 

медије као изворе информација и развијају 

критичко мишљење у вези са њима  

• аргументује свој став о медијском тексту  

 

Граматички садржаји 

I. РЕЧЕНИЦА 

 

- Систематизација свих типова упитних реченица 

- Директна и индиректна питања 

- Индиректни говор: рецептивно и продуктивно 

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

б) молбе, захтеви, наредбе 

- Индиректни говор: само рецептивно 

а) изјаве са променом глаголских времена 

- Одређене релативне клаузе  

- Сложене реченице: временске клаузе, узрочне клаузе , допусне клаузе 

 

II. ИМЕНИЧКА ГРУПА 

1. Члан 

- Разлике између одређеног и неодређеног члана у ширем контексту 

2. Именице 

- Бројиве и небројиве именице 

3. Заменички облици 

 

а) Заменице 

- Личне заменице у функцији субјекта и објекта 

- Показне заменице 

- Односне заменице 

б) детерминатори 
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- Показни детерминатори 

- Неодређени детерминатори 

- Присвојни детерминатори 

4. Придеви 

- Обновити компарацију придева 

- too/not…enough/not as…(as)/…than 

5. Бројеви 

- Обновити просте и редне бројеве 

        6. Кванитификатори 

 

1. Глаголи 

- Обновити разлику у употреби Present Simple, Present Continutous; PastSimple, PastContinuous 

-  Обновити све употребе Present Perfect 

- Used to  

- Начини изражавања будућности, планова у будућности (going to, will) 

- Модални глаголи: should, must, will, may, might 

- Пасивне конструкције – садашње и прошло време – thePresentSimple, PastSimple  (продуктивно и  рецептивно), 

- Presentperfectpassive (рецептивно) 

 3. Предлози и најчешћи прилози за оријентацију у времену и простору. 

4. Први кондиционал  (рецептивно и продуктивно) , други кондиционал (рецептивно) 
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Наставни предмет: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Цвећар - вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практичнанастава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 (,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др.правилници, 6/2012 – 

др.правилници, 5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018 – др.правилници) 

ЦИЉ ПРЕДМЕТА  

Општи циљ предмета:  

Циљ физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно - образовним подручјима, 

допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени 

моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада.  

Посебни циљеви предмета:  

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

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

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

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

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

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

Часова 
Препоручени садржаји по темама Вредновање остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме 

ученик ће бити у стању 

да: 

1 

• Здравствена 

култура и физичка 

активност, као 

основа за 

реализовање 

постављених циљева 

и исхода; 

 

• Вежбе обликовања (јачања, лабављење и 

растезање); 

• Вежбе из корективне гимнастике; 

• Провера стања моторичких и функционалних 

способности; 

Праћење напретка ученика у физичком 

васпитању се обавља сукцесивно у току 

читаве школске године, на основу 

методологије праћења, мерења и 

вредновања ефеката у физичком 

васпитању - стандарди за оцењивање 

физичких способности ученика и 

постигнућа у спортским играма 

• 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 
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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; 

2 

 

• Развој моторичких 

и функционалних 

способности човека, 

као основа за 

реализовање 

постављених циљева 

и исхода; 

 

• Вежбе снаге без и са малим теговима (до 4 

кг.); 

• Трчање на 60 м и 100 м; 

• Трчање на 800 м ученице и 1000 м ученици; 

• Вежбе растезања (број понављања и издржај 

у крајњем положају), 

• Полигони спретности и окретности и 

спортске игре; 

• Аеробик; 

Праћење напретка ученика у физичком 

васпитању се обавља сукцесивно у току 

читаве школске године, на основу 

методологије праћења, мерења и 

вредновања ефеката у физичком 

васпитању - стандарди за оцењивање 

физичких способности ученика и 

постигнућа у спортским играма 

• 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; 

3 

 

• Усвајање знања, 

умења и вештина из 

спортских грана и 

дисциплина као 

основа за 

реализовање 

постављених циљева 

и исхода;  

• Атлетика;  

• Спортска 

 

АТЛЕТИКА 

У свим атлетским дисциплинама треба радити 

на развијању основних моторичких особина за 

дату дисциплину;  

Трчања:  

Усавршавање технике трчања на кратке и 

средње стазе: 

-100 м ученици и ученице; 

-800 м ученици и ученице 

- штафета 4 x 100 м ученици и ученице  

Праћење напретка ученика у физичком 

васпитању се обавља сукцесивно у току 

читаве школске године, на основу 

методологије праћења, мерења и 

вредновања ефеката у физичком 

васпитању - стандарди за оцењивање 

физичких способности ученика и 

постигнућа у спортским играма 

• Кратко описати 

основне 

карактеристике и 

правила спортске гране 

атлетике, гимнастике и 

спортске гране - 

дисциплина које се уче; 

• Демонстрирати - 

вежбе и технике 

атлетских дисциплина 
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гимнастика: (Вежбе 

на справама и тлу);  

• Спортска игра (по 

избору);  

• Физичка, односно 

спортска активност: 

у складу са 

могућностима 

школе. 

Вежбање технике трчања на средњим стазама 

умереним интезитетом и различитим темпом у 

трајању од 5 до 10 мин. 

Крос: јесењи и пролећни 

-800 м ученице, 

-1000 м ученици. 

Скокови: 

Скок удаљ корачном техником. 

Скок увис леђном техника. 

Бацања: 

Бацање кугле, једна од рационалних техника 

(ученице 4 кг, ученици 5 кг). 

Спровести такмичења у одељењу, на резултат, 

у свим реализованим атлетским 

дисциплинама.  

• СПОРТСКА ГИМНАСТИКА: ВЕЖБЕ НА 

СПРАВАМА И ТЛУ 

Напомена: 

- Наставник олакшава, односно отежава 

програм на основу моторичких способности и 

претходно стечених умења ученика. 

1. Вежбе на тлу 

За ученике и ученице: 

- из упора за рукама, зибом, провлак згрчено 

напред до упора пред рукама (опружено); 

- колут напред и спојено усправом до ваге 

претклоном и заножењем, издржај 

- премет странце упором у "бољу" страну и 

спојено, премет странце у "слабију" страну 

- за напредни ниво премет напред упором 

2.Прескок 

За ученике коњ у ширину висине 120 цм; за 

ученице 110 цм: 

- згрчка; 

- разношка 

- за напредни ниво: склонка и прескоци са 

заножењем 

3.Кругови 

За ученике /доскочни кругови/: 

и вежби на справама и 

тлу које се уче 

(поседовати вештину) 

• Детаљније описати 

правила спортске гране 

за коју показује 

посебан интерес, за 

коју школа има услове; 

• Објаснити због којих 

је карактеристика 

физичког васпитања 

важно да активно 

учествује у процесу 

наставе и да 

самостално спроводи 

одређен програм 

физичке и спортске 

активности; 

• Ученик ће желети да 

се бави физичким, 

односно спортским 

активностима пошто ће 

сагледати (детектовати) 

позитивне 

карактеристике 

физичке и спортске 

активности и њихове 

позитивне утицаје на 

здравље, дружење и 

добро расположење; 

• Сагледати негативне 

утицаје савременог 

начина живота 

(пушење, дрога, 

насиље, деликвентно 

понашање) и свестан је 

да физичким, односно 

спортским 

активностима могуће је 
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- њих, зањихом саскок, уз помоћ. 

4. Разбој 

За ученике /паралелни разбој/: 

- из упора седећег разножно пред рукама, 

прехватом напред и дизањем склоњено став на 

раменима, спуст назад у упор седећи 

разножно, прехват рукама иза бутина, 

сножити и зањихом саскок. 

За ученице /двовисински разбој, једна притка, 

вратило/: 

- вис на в/п лицем према н/п: клим, премах 

згрчено једном ногом до виса лежећег на н/п, 

прехват (може разноручно) на н/п до упора 

јашућег; премах одножно предножном 

(уназад) до упора предњег; замахом уназад 

(зањихом) саскок пруженим телом; 

- једна притка: наскок у предњи, премах 

одножно једном ногом до упора јашућег; 

премах одножно заножном до упора стражњег; 

саскок саседом (замахом ногама унапред). 

5. Вратило 

За ученике /доскочно вратило/ 

- из мирног виса узмак до упора, замахом 

ногама уназад (зањихом) саскок увито 

6. Греда 

За ученице /висока греда/: 

- залетом и суножним одскоком наскок у упор 

чучећи; окрет за 90° усправ у успон, окрет за 

180 °, лагано трчање на прстима, скок са 

променом ногу, кораци у успону до краја 

греде; саскок згрчено (бочно у односу на 

греду). 

7. Коњ са хватаљкама 

За ученике: 

- из упора пред рукама, коло заножно левом, 

коло заножно десном. 

Школско такмичење (одељење, школа): актив 

наставника физичког васпитања бира справе 

на којима ће се ученици такмичити. 

предупредити 

негативне утицаје 

• Путем физичких 

односно спортских 

активности 

комуницирати са 

својим друговима и 

уживати у дружењу и 

контактима; 

• Довести у везу 

свакодневни живот и 

способност за учење и 

практичан рад са 

физичким, односно 

спортским 

активностима и 

правилном исхраном; 

• Објаснити да покрет и 

кретање, без обзира на 

то којој врсти физичке, 

односно спортске 

активности припадају, 

имају своју естетску 

компоненту (лепота 

извођења, лепота 

доживљаја); 

• Ученик ужива у 

извођењу покрета и 

кретања; 

• Ученик наводи 

основне олимпијске 

принципе и примењује 

их на школским 

спортским 

такмичењима и у 

слободном времену; 

• Препознаје 

нетолерантно 

понашање својих 
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За напредније ученике: састави из система 

школских спортских такмичења и учешће на 

вишим нивоима школских такмичења.  

Минимални образовни захтеви: 

За ученике: наставни садржаји из програма 

вежби на тлу, прескока, једне справе у упору и 

једне справе у вису; 

За ученице: наставни садржаји из програма 

вежби на тлу, прескока, греде и двовисинског 

разбоја.  

• СПОРТСКА ИГРА (по избору) 

Да ли треба рећи да се игра разликује од оне у 

првом разреду? 

- Понављање и учвршћивање раније 

обучаваних елемената игре. 

- Даље проширивање и продубљавање 

техничко-тактичке припремљености ученика у 

складу са изборним програмом за дату игру. 

На основу претходних умења у техници и 

тактици наставник планира конкретне 

садржаје из спортске игре. 

• Актив наставника, према програму који сам 

доноси (из програма трећег разреда (програм 

по избору ученика) у складу са могућностима 

школе, организује наставу за коју ученици 

покажу посебно интересовање 

другова и реагује на 

њега, шири дух 

пријатељства, истрајан 

је у својим 

активностима. 

• Има правилан однос 

према окружењу у 

којем вежба, рекреира 

се и бави се спортом. 

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе • Тестирање и провера савладаности стандарда из основне школе (6 часова)• Теоријских часова (1 у првом и 1 у 

другом полугодишту).• Атлетика (10 часова)• Гимнастика: вежбе на справама и тлу (10 часова).• Спортска игра: по избору школе (14 часова)• Физичка активност, 

односно спортска активност:у складу са могућностима школе а по избору ученика (10 часова).• Пливање (10 часова).• Провера знања и вештина (4 часа). 

Укупан број часова 68    
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Наставни предмет: МАТЕМАТИКА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Цвећар - вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 (,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др.правилници, 6/2012 – 

др.правилници, 5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018 – др.правилници) 

Циљеви  предмета:  

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 

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 

Редн

и бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. 
Тригонометрија 

правоуглог троугла 
6 

•Дефиниције тригонометријских 

функција у правоуглом троуглу 

•Вредности тригонометријских 

функција за углове од 0o, 300 , 45o, 

600, 900 

• Основне тригонометријске 

идентичности 

• Решавање правоуглог троугла 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1.активност ученика на часу 

2.усмену проверу знања 

3.писмену провера знања 

4. тестове знања 

• 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 
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• 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 позната вредност 

тригонометријске функције) 

• примени елементе тригонометрије 

правоуглог троугла на решавање практичних 

проблема 

2. 
Степеновање и 

кореновње 
11 

• Појам степена. Операције са 

степенима 

• Степен са целим изложиоцем 

• Појам корена. Операције са 

коренима 

• Степен са рационалним 

изложиоцем 

• Рационалисање имениоца разломка 

• Појам комплексног броја и 

операције са њима 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1.активност ученика на часу 

2.усмену проверу знања 

3.писмену провера знања 

4. тестове знања 

• 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 

• сабира, одузима, множи и дели два 

комплексна броја 

3. 
Функција и график 

функције 
5 

• Појам функције. 

• Функције са коначним доменом 

• Графичко представљање функције 

• Читање графика функције 

(одређивање знака, интервала 

монотоности, максимума, 

минимума) - без формалне 

дефиниције тих појмова 

• Различити графички облици 

представљања функција са коначним 

доменом (табела, график, дијаграм, 

круг) 

• Одређивање максимума, минимума 

и средње вредности зависне 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1.активност ученика на часу 

2.усмену проверу знања 

3.писмену провера знања 

4. тестове знања 

• 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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величине 

4 

Квадратна 

једначина и 

квадратна функција 

14 

• Квадратна једначина 

• Образац за решавање квадратне 

једначине 

• Природа решења квадратне 

једначине 

• Растављање квадратног тринома на 

линеарне чиниоце 

• Квадратна функција и њен график 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1.активност ученика на часу 

2.усмену проверу знања 

3.писмену провера знања 

4. тестове знања 

• 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) 

5. Геометријска тела 14 

• Обим и површина фигура (квадрат, 

правоугаоник, правилан шестоугао, 

круг) у равни 

• Појам призме, врсте. Површина и 

запремина призме 

• Површина и запремина коцке и 

квадра 

• Површина и запремина правилне 

шестоугаона призме 

• Појам ваљка. Површина и 

запремина ваљка 

• Појам лопте. Површина и 

запремина лопте 

• Једноставни равни пресеци тела 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1.активност ученика на часу 

2.усмену проверу знања 

3.писмену провера знања 

4. тестове знања 

• 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 

шестоугаона призме и ваљка 

• израчуна површину и запремину лопте 

• одреди површину једноставних равних 

пресека тела 

6. Низови 6 

• Појам низа 

• Аритметички низ 

•Збир првих н чланова аритметичког 

низа 

• Геометријски низ 

•Збир првих н чланова геометријског 

низа 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1.активност ученика на часу 

2.усмену проверу знања 

3.писмену провера знања 

4. тестове знања 

• препозна низ и да га настави (једноставнији 

примери) 

• препозна аритметички низ, објасни шта су н 

и д и израчуна тражени члан низа 

• израчуна збир првих н чланова аритметичког 

низа 

• препозна геометријски низ, објасни шта су н 

и q и израчуна тражени члан низа 

• израчуна збир првих н чланова геометријског 

низа 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 2085 
 

*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Физика, Експлоатација пољопривредних машиан, Предузетништво. Корелација са овим предметима се 

одвија у континуитету током целе године и то тако да предметни настваници указују на потенцијалне проблеме које би могли имати због неразумевања неких 

математичких поступака неопходних за лакше праћење појединих лекција или целина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 
Писмени задаци са 

исправкама 
8 

Писмени задаци  

Исправак писменог задатка 
Индивидуални рад 
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Наставни предмет: ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Цвећар - вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

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 (,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др.правилници, 6/2012 – 

др.правилници, 5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018 – др.правилници) 

Циљеви предмета 

– развијање визуелног опажања, стваралачког и критичког мишљења, естетских критеријума, индивидуалности, самопоуздања, радозналости, 

предузимљивости, емпатије и толеранције; 

– оспособљавање за изражавање идеја, ставова и емоција традиционалним и/или савременим визуелним медијима, за коришћење различитих информација 

као подстицај за стваралачки рад, за сарадњу и тимски рад; 

– упознавање са значајем и улогом визуелне уметности у друштву, свакодневном животу и раду и са најзначајнијим националним и светским уметничким 

делима, уметницима и споменицима културе; 

– формирање позитивног става према очувању визуелног националног идентитета, националне и светске културне баштине;  

– мотивисање ученика да доприносе естетском и одговорном начину живљења, да се континуирано усавршавају и да прате дешавања у уметности и 

култури.  

Редн

и бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1.  8 

 Улога визуелне уметности кроз 

периоде и епохе. Визуелна 

уметност у савременом друштву; 

 Медији визуелних уметности, 

материјали, технике и средства. 

Утицај савремене технологије на 

визуелну уметност; 

 Врсте композиција, елементи и 

принципи компоновања, 

тематика, мотиви, поруке и идеје; 

 Уметничка дела и неуметнички 

радови (шунд, кич, дечји 

радови...). Разлике у 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

 праћење остварености 

исхода 

 процену и самопроцену 

радова 

 разговор 

 презентацију 

 

 разматра повезаност визуелне уметности и 

друштва кроз историју 

 опише однос елемената композиције који 

уочава 

 разматра теме и идеје у делима визуелне 

уметности и визуелне поруке са којима се 

среће 

 изрази своју замисао у 

одабранојтрадиционалној техници 

 укаже на естетичке вредности које уочава 

у радовима уметника 
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индивидуалном доживљају 

уметничког дела. 

2. Дизајн 8 

 Производи уметничких заната од 

првих цивилизација до појаве 

индустријског дизајна. Развој 

дизајна, врсте дизајна. 

Уметничка занимања и занимања 

која су непосредно повезана са 

дизајном; 

 Дизајн у XXIвеку; 

 Извори (окружење, природа, 

уметничка дела, музика, 

филмови, литература...) и начини 

долажења до креативних идеја и 

решења.  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

 праћење остварености 

исхода 

 процену и самопроцену 

радова 

 разговор 

 презентацију 

 

 пореди врсте дизајна и радове дизајнера на 

основу одабраног или договореног 

критеријума 

 реши задати проблем комбинујући свесно 

или случајно одабране елементе/мотиве 

 изрази своју идеју у одабраном, задатом 

или доступном медију, материјалу и 

техници  

 користи различите информације као 

подстицај за стваралачки рад 

3. Простор 8 

 Реалан простор (дизајн 

екстеријера и ентеријера). 

Амбијент (елементи који чине 

амбијент простора). Кретање 

облика у простору; 

 Простор приказан на 

дводимензионалној подлози и 

илузија простора (на пример, 

илузија дубине простора на 

сцени постигнута помоћу кулиса, 

слике, огледала, светла...). 

Перспектива. Дигитална 

фотографија; 

 Виртуелни простор (екран, 3Д 

филмови, холограми...). 

 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

 праћење остварености 

исхода 

 процену и самопроцену 

радова 

 разговор 

 презентацију 

 

 пореди амбијент простора различитих 

намена 

 разматра значај обликовања простора за 

будуће занимање 

 реши проблем комбинујући задате и 

одабране елементе, материјале и/или 

информације 

 изрази своју замисао у одабраном медију, 

материјалу и техници 

 
 

4. 
Култура и 

уметничко наслеђе 
8 

 Значај визуелне културе и 

уметности за лични развој, 

комуникацију, будуће занимање, 

национални идентитет, развој 

туризма, привреду, очување 

животне средине, рециклажу и за 

смањење сиромаштва; 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

 праћење остварености 

исхода 

 процену и самопроцену 

радова 

 разговор 

 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 2088 
 

Б. Изборни предмети: ЦВЕЋАР – ВРТЛАР  (Други разред) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Најзначајнија дела светске и 

националне уметничке баштине; 

 Начин информисања о 

дешавањима у култури и 

уметности. 

 презентацију 

 

Укупан број часова         32    
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Наставни предмет: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ   

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Цвећар-вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

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 (,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др.правилници, 6/2012 – 

др.правилници, 5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018 – др.правилници) 

Циљеви предмета 

 Стицање знања, развијање вештина, усвајање вредности и формирање ставова који су претпоставка за успешан, одговоран и ангажован живот у 

демократском друштву; 

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

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

Редни 

бр. 
Назив теме Бр. часова Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1 
Права и 

одговорности 
14 

 

 

 Потребе и права 

 Права  и правила  

 Права и закони  

 Међународна документа о заштити 

права 

 Права и вредности 

  

 Врсте права  

 Односи међу правима 

 Сукоб права  

 Дечја и људска права 

 

 Конвенције и заступљеност права у 

штампи  

 Одговорност одраслих 

 Одговорност деце 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење 

остварености исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• Објасни значење и смисао људских права 

• Разликује врсте људских права (лична, 

политичка, социјалноекономска, културна, 

здравствена права) 

• Анализира и објашњава однос права и 

одговорности 

• Објасни целовитост и узајамну повезаност 

људских права 

• Објасни универзалност и развојност људских 

права 

• Објашњава потребу посебне заштите права 

детета 

• Проналази примере и показатеље остваривања и 

кршења људских права 

• Процени положај појединца и друштвених група, 

са аспекта људских права 

• Објасни механизме и начине за заштиту људских 

права 
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Корелација са другим предметима: Српски језик и књижевност, Историја, Социологија са правима грађана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кршење права детета  

 Заштита права детета 

 

 

 

 

• Анализира и тумачи основна међународна и 

домаћа документа 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 

акција 

18 

 

 Избор проблема 

 Идентификација могућих решења 

 Припрема нацрта акције 

 Реализација акције (ван редовних 

часова и учионице) 

 Анализа реализоване акције 

 Представљање резултата акције 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење 

остварености исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• Идентификује проблеме у својој локалној 

заједници/ школи 

• Анализира изабране проблеме, изучава их 

• Предлаже активности и дискутује о њима 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 презентацију, нацрт 

акције и резултате акције. 

Укупан број часова            32    
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Наставни предмет: ВЕРСКА НАСТАВА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Цвећар - вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње школе ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 6/2003, 23/2004, 9/2005 и 11/2016) 

ЦИЉЕВИ верске наставе, као изборног предмета, у оквиру средњошколског образовања и васпитања јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство 

традиционалних цркава и верских заједница које живе и делају на нашем животном простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот 

и 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. Притом упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене, историјски дате цркве или верске заједнице треба да се 

остварује у отвореном и толерантном дијалогу, уз уважавање других религијских искустава и философских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних 

искустава и достигнућа човечанства. 

ЗАДАЦИ верске наставе су 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; 

- буди потреба и 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; 

- развија и негује 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 своје властите личности и ка 

остваривању сусрета са светом, са природом и, пре и после свега, са Богом; 

- изграђује способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског стваралаштва у науци и другим 

областима; 

- изграђује свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и 

природи. 

Православни катихизис (веронаука) 

ЦИЉ наставе православног катихизиса (веронауке) у средњем образовању и васпитању јесте да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући 

две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки (будући) живот (димензију идеалног). То значи да ученици систематски 

упознају православну веру у њеној доктинарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се излагање хришћанског виђења живота и 

постојања света обавља у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којима се настоји показати да хришћанско виђење 

(литургијско, као и подвижничко искуство Православне Цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и верско 

образовање. Све ово спроводи се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и на делатном плану, уз настојање да се доктринарне поставке 
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спроведу у свим сегментима живота (однос са Богом, са светом, са другим људима и са собом). 

ЗАДАЦИ у настави православног катихизиса (веронауке) су да код ученика: 

- развије отвореност и однос према Богу као Другој и другачијој Личности у односу на нас, као и отвореност и однос према другом  човеку као икони Божјој, 

личности, такође, другачијој у односу на нас, те да се између ове две релације оствари узајамно зависна веза (свест о заједници); 

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

односу са природом која нас окружује и друго, као и за одговарање на питања у светлу православне хришћанске вере и искуства Цркве; 

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

областима стваралаштва (при чему се остварује комплементарност са другим наукама); 

- помогне у одговорном обликовању заједничког живота са другим, у изналажењу равнотеже између властите личности и заједнице, у остварењу сусрета са 

светом (са људима различитих култура, религија и погледа на свет, са друштвом, са природом) и са Богом; најзад, 

- изгради уверење да је свет и све што је у њему, створен за вечност, да су сви створени да буду причасници вечног живота, те да се из те перспективе код ученика 

развије способност разумевања, преиспитивања и вредновања сопственог односа према другом човеку као непоновљивом бићу и према творевини Божјој и 

изгради спремност на покајање. 

Циљ верске наставе у другом разреду је изграђивање свести код ученика да је лична заједница човека са Богом и са другим човеком основ постојања, као 

личности и природе човека, тако и постојања природе уопште. Ово гледиште треба утемељити најпре на учењу Православне Цркве о Богу који је један али у исто 

време и тројичан - заједница личности Оца са Сином и Светим Духом, а затим и на људском искуству личности. 

Садржај 

Први сусрет 

- сусрет катихете (вероучитеља) са ученицима после летњег распуста, разговор о садржају програма овог разреда и о начину остваривања програма. 

Света Тројица - један Бог 

- Вера у Бога у Старом и Новом Завету (човек је личност и тражи Бога као личност). 

- Један Бог је Отац - конкретна личност (личност је биће заједнице). 

- Исус Христос - Син Божији (неодвојивост човека од Бога, истинско Богољубље је увек човекољубље). 

- Свети Дух - треће лице Свете Тројице (највећи дар Божији човеку је слобода). 

- Тумачење вере у Свету Тројицу као једног Бога (сваки човек је икона Божја зато што је личност, човек појављује истинско своје ја само у заједници слободе, 

љубави са другим човеком). 

Бог као биће заједнице 

- Старојелинско философско схватање бића (природа не постоји сама за себе). 

- Јединство и мноштво (личност човека, као апсолутног и непоновљивог бића извире из заједнице са другом личношћу). 

- Личност Оца јесте узрок постојања божанске природе (важност постојања првог у људској заједници, превазилажење колективизма у коме су људска бића 

бројеви и средства за остваривање циљева који су виши од само постојања човека). 

- Личност и индивидуа (индивидуализам као негација личности, односно човечности). 

Последице вере у Бога као Свету Тројицу по живот људи 

- Хришћанство је Црква (заједница слободе као основ постојања човека као личности и природе). 

- Црква - истина као заједница (истина као пројављивање личности, о потреби превазилажења апстрактних конструкција лажно названих истинама). 

- Црква - заједница будућег века (дијалектички однос између историје и будућег века као истинског постојања човека и света). 

- Религија или Црква (преимућство Цркве над религијама). 

- Црква - циљ историје (стварно биће и мисија Цркве). 
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За успешно реализовање наставе православног катихизиса неопходан је уџбеник, слике, иконе, цртежи и... 

Начин остваривања програма 

Катихизација (веронаука, изучавање истине вере) јесте литургијска делатност. То значи да је она заједничко дело катихете (вероучитеља) и његових ученика. 

Свака истина вере предаје се и преноси као реалност самога живота, као опис искуства, првенствено као реалност живота у Цркви и опис њеног искуства. Нема и 

не може бити апстрактних истина и аксиома. Катихеза ("веронаука") не постоји ради гомилања података и информација или у служби теоретског "знања о вери" 

него као мистагогија, увођење у праксу живота и отварање могућности да ученик и лично усвоји искуство Цркве кроз слободно учешће у њеном животу, 

првенствено у њеној Литургији. 

Наставни процес ће имати свој пуни смисао и успех заједничким учешћем катихете (вероучитеља) и његових ученика у Литургији и у свим облицима и изразима 

живота у Цркви. 

Катихета (вероучитељ) дужан је да помогне својих ученицима да превазилазе неповерење према другима и да се истовремено ослобађају претеране и нездраве 

заокупљености собом и својим стварним и привидним проблемима. Часови катихизиса (веронауке) биће, следствено, усмерени на изграђивање поверења, љубави 

и заједништва међу ученицима у одељењу и у школи, као и у односу према људима уопште. Развијање овакве животне оријентације код ученика биће праћено и 

неговањем осећања одговорности за животну средину и за природу као целину. 

Притом ученици треба да осете да остваривање јединства са другим нипошто не значи опасност по њих, понајмање пак значи укидање личне различитости и 

особености. Напротив: прихватајући једни друге и показујући узајамну љубав, млади - и сви људи - истовремено чувају, поштују и унапређују своју и туђу 

личност, односно личну самосвојност сваког појединца. 

У складу са оваквим циљем наставног процеса, при обради наставних јединица - заступљеној и овде, као и у основној школи, првенствено на динамичан нажин и 

дијалошким методом - треба ставити нагласак више на доживљајно, а мање на сазнајно, више на формативно, а мање на информативно. Циљ ће бити постигнут 

ако ученик, уз несебичну и ненаметљиву помоћ свога катихете, открије и себе и друге као непоновљиву вредност, а свој животни програм дефинише као трајни 

подвиг прихватања и поштовање других, стицања поверења и љубави према њима. Притом би он спонтано препознао Цркву као простор остваривања личности и 

заједнице, а Једног у Тројици Бога као извор и пуноћу тога датог и задатог животно-вредносног програма. 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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В. Обавезни стручни предмети: ЦВЕЋАР – ВРТЛАР (Други разред) 

Наставни предмет: ЗАШТИТА БИЉА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Цвећар- вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32   12 

Недељни фонд часова: 1    

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 (,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др.правилници, 

6/2012 – др.правилници, 5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018 – др.правилници) 

Циљеви предмета:  

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

 Стицање основних знања о биљним штеточинама, типовима, времену и динамици настајања оштећења и њиховом препознавању; 

 Стицање основних знања о врстама корова; 

 Стицање знања о пестицидима, начину, времену и ефектима њиховe примене; 

 Стицање основних знања о мерама заштите биља, њиховој примени, значају и вештинама примене мера заштите биља. 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 
Садржаји 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Начин проверавања 

исхода/ циљева 

учења 

1а 

Болести, 

штеточине и 

корови у 

заштићеном 

простору  

6 

Теорија: 

 Болести биљака у заштићеном 

простору;  

 Штеточине биљака у заштићеном 

простору;  

 Корови у заштићеном простору; 

 Сузбијање биљних болести, 

штеточина и корова у заштићеном 

простору. 

 наведе најзначајније болести биљака у 

заштићеном простору;  

 наведе најзначајније штеточине биљака у 

заштићеном простору;  

 наведе корове заштићеног простора;  

 опише симптоме значајнијих обољења у 

заштићеном простору;  

 опише оштећења од штеточина у заштићеном 

простору; 

 опише корове заштићеног простора;  

 објасни време и услове настајања и  развоја 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

 Усмене провере 

знања 

 Писане провере 

 Континуирано 

праћење 

достигнутих 
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обољења у заштићеном простору;  

 објасни време и услове настајања оштећења 

биљака у заштићеном простору;  

 објасни време и услове појаве корова у 

заштићеном простору; 

 наведе мере заштите и време њиховог извођења 

у заштићеном простору. 

исхода и нивоа 

постигнутих 

компетенција 

Праћење и контрола 

вођења дневника 

практичног рада 

1б 
 3 

Настава у блоку: 

 Примена интегралних мера заштите; 

 Припрема пестицида; 

 Примена пестицида. 

 примењује интегралне мере заштите; 

 припреми пестициде; 

 примени пестициде у заштити биља.  

2а 

Болести цвећа, 

поврћа, 

лековитог биља 

и складишта 

10 

Теорија: 

 Болести  цвећа, поврћа, лековитог 

биља и складишта; 

 Сузбијање биљних болести у цвећу, 

поврћу, лековитом биљу и 

складишту. 

 

 наведе најзначајније болести цвећа, поврћа, 

лековитог биља и складишта; 

 опише симптоме значајнијих 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. 

 

 

 

 

 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

 Усмене провере 

знања 

 Писане провере 

 Континуирано 

праћење 

достигнутих 

исхода и нивоа 

постигнутих 

компетенција 

 Праћење и 

2б 3 

Настава у блоку: 

 Примена интегралних мера заштите; 

 Припрема пестицида; 

 Примена пестицида. 

 примењује интегралне мере заштите; 

 припреми пестициде; 

 примени пестициде у заштити биља.  

3а 

 

 

Штеточине 

цвећа, поврћа, 

лековитог биља 

и складишта 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Теорија: 

 Штеточине цвећа, поврћа, лековитог 

биља и складишта; 

 Сузбијање штеточина у цвећу, 

поврћу, лековитом биљу и 

складишту. 

 

 наведе најзначајније штеточине биљака у 

цвећу, поврћу, лековитом биљу и складишту; 

 опише оштећења од штеточина у цвећу, поврћу, 

лековитом биљу и складишту; 

 објасни време и услове настајања оштећења од 

штеточина у цвећу, поврћу, лековитом биљу и 

складишту; 

 наведе мере заштите од штеточина и време 

њиховог извођења у цвећу, поврћу, лековитом 

биљу и складишту. 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 2096 
 

3б 3 

Настава у блоку: 

 Примена интегралних мера заштите; 

 Припрема пестицида; 

 Примена пестицида. 

 примењује интегралне мере заштите; 

 припреми пестициде; 

 примени пестициде у заштити биља.  

контрола вођења 

дневника 

практичног рада 

4а 
Корови у 

цвећарству, 

повртарству и 

лековитом 

биљу 

6 

Теорија: 

 Корови у цвећу, поврћу, лековитом 

биљу;  

 Сузбијање корова у цвећу, поврћу, 

лековитом биљу.  

 

 наведе корове у цвећу, поврћу, лековитом биљу 

опише симптоме значајнијих;  

 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, лековитом биљу. 

4б 3 

Настава у блоку: 

 Примена интегралних мера заштите; 

 Припрема пестицида; 

 Примена пестицида. 

 примењује интегралне мере заштите; 

 припреми пестициде; 

 примени пестициде у заштити биља.  

Укупан број часова 32    

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА, ОДНОСНО МОДУЛИМА: 

Хемија, Биологија, Цвећарство, Повртарство, Лековито биље, Подизање и нега зелених површина, Украсно биље, Расадничарска производња, Пољопривредна 

техника 
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Наставни предмет: ЦВЕЋАРСТВО 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други  

Образовни профил: Цвећар- вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64  192 24 

Недељни фонд часова: 2  6  

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 (,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др.правилници, 

6/2012 – др.правилници, 5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018 – др.правилници) 

Циљеви учења 

 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; 

 Оспособљавање за производњу и примену ружа. 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

Часова 
Садржаји 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Начин проверавања 

исхода/ циљева учења 

1а 
Једногодишњ

е цвеће 
18 

Теорија  

 Једногодишње цвеће 

 Једногодишње цветне врсте рода: 

 Ageratum, 

 Petunia, 

 Salvia, 

 Verbena, 

 Begonia. 

 Tagetes, 

 Calendula. 

 Zinnia, 

 Tropeolum, 

 Ipomea, 

 Coleus, 

 

 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.  

 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

-Усмене провере 

знања 

-Тест знања  

-Континуирано 

праћење достигнутих 

исхода и нивоа 

постигнутих 

компетенција 

-Тест практичних 

вештина 

-Праћење и контрола 
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 Celosia, 

 Chelichrysum, 

 Рortulaca ..... 

вођења дневника 

практичног рада 

1б  54 

Практична настава: 

 

 сетва семена једногодишњих цветних 

врста; 

 мере неге једногодишњих цветних 

врста; 

 примена једногодишњих цветних врста.  

 

 

 сеје семе једногодишње цветне врсте;   

 негује једногодишње цветне врсте до 

расађивања;  

 расађује једногодишње цветне врсте  на 

стално место; 

 негује једногодишње цветне врсте на сталном 

месту; 

 сакупља семе једногодишњих цветних врста.  

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

-Усмене провере 

знања 

-Тест знања  

-Континуирано 

праћење достигнутих 

исхода и нивоа 

постигнутих 

компетенција 

-Тест практичних 

вештина 

-Праћење и контрола 

вођења дневника 

практичног рада 

2а 

Двогодишње 

цвеће 

6 

Теорија  

 Двогодишње  цвеће 

 Двогодишње цветне врсте рода: 

 bellis, 

 viola, 

 myosotis, 

 silene, 

 digitalis, 

 althea, 

 dianthus, 

 cherianthus.... 

 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.  

2б 18 

Практична настава : 

 садња расада двогодишњег цвећа; 

 мере неге двогодишњег цвећа.  

 

 

 расађује двогодишње цветне врсте цвећа; 

 негује двогодишње цветне врсте. 

 

3а 

Перене 

(вишегодиш

ње цвеће) 

16 
Теорија  

 Вишегодишње цвеће 

 

 опише појам вишегодишњег цвећа 

Вредновање 

остварености исхода 
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 Вишегодишње цветне врсте рода: 

 aster, 

 hosta, 

 lupinus, 

 dicentra, 

 peonia, 

 papaver, 

 primula, 

 bergenia, 

 delphinium, 

 achillea, 

 aquilegia, 

 rudbeckia, 

 gailardia, 

 statica, 

 vinca.... 

(перена); 

 наброји  и опише вишегодишње цветне 

врсте (перене); 

 наведе и опише генеративне и вегетативне 

начине размножавања перена; 

 наведе услове гајења перена; 

 наведе мере неге вишегодишњих цветних 

врста (перена); 

вршити кроз: 

-Усмене провере 

знања 

-Тест знања  

-Континуирано 

праћење достигнутих 

исхода и нивоа 

постигнутих 

компетенција 

-Тест практичних 

вештина 

-Праћење и контрола 

вођења дневника 

практичног рада 

3б 48 

Практична настава : 

 размножавање перена генеративно и 

вегетативно 

 мере неге вишегодишњег  цвећа 

(перена);  

 

 сеје семе вишегодишњих цветних врста; 

 примењује вегетативне начине 

размножавања; 

 примењује мере неге перена; 

 сади перене на стално место  

3в 24 

Настава у блоку: 

 размножавање перена генеративно и 

вегетативно 

 мере неге вишегодишњег  цвећа 

(перена); 

 

 примењује вегетативне начине 

размножавања перена; 

 примењује мере неге перена; 

 сади перене на стално место; 

 

 

 

4а 

Луковичасто 

и гомољасто 

цвеће 

 

Теорија  

 Луковичасто и гомољасто  цвеће 

 Луковичасто цвеће  рода: 

 Tulipa, 

 Hyacinthus, 

 

 опише појам луковичастог и гомољастог 

цвећа; 

 наброји  и опише луковичасте и гомољасте 

цветне врсте; 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

-Усмене провере 
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 Narcissus, 

 Gladiolus, 

 Lilium ... 

 Гомољасто цвеће рода: 

 Begonia, 

 Dahlia, 

 Cannа ... 

 опише садњу, вађење и чување луковица и 

гомоља; 

 наведе услове гајења луковичастог и 

гомољастог цвећа; 

 наведе и опише мере неге луковичастог и 

гомољастог цвећа; 

 опише методе поспешивања луковичастог 

цвећа. 

знања 

-Тест знања  

-Континуирано 

праћење достигнутих 

исхода и нивоа 

постигнутих 

компетенција 

-Тест практичних 

вештина 

-Праћење и контрола 

вођења дневника 

практичног рада 4б  

Практична настава: 

 Размножавање луковицама и гомољима; 

 Мере неге луковичастог и гомољастог 

цвећа. 

 сади луковице;  

 наклијава и сади гомоље; 

 примењује мере неге луковичастог и 

гомољастог цвећа; 

 вади, чисти, класира и припрема за чување 

луковице и гомоље. 

Укупан број часова 280    

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА, ОДНОСНО МОДУЛИМА: 

Основи биљне производње, Расадничарска производња, Повртарство. 
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Наставни предмет: ЛЕКОВИТО БИЉЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Цвећар- вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 (,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др.правилници, 

6/2012 – др.правилници, 5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018 – др.правилници) 

Циљеви предмета:  

 Стицање знања о значају и  морфолошким особинама лековитог биља; 

 Стицање знања о  биолошким особинама и условима успевања лековитог биља; 

 Стицање знања о сакупљању самониклог лековитог биља; 

 Стицање знања о гајењу лековитог биља; 

      -     Оспособљавање за самостално стручно усавршавање и самообразовање. 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 
Садржаји 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

Начин проверавања 

исхода/ циљева 

учења 

1. 

Значај и 

класификација  

лековитог  

биља 

8 

 Економски значај и употреба самониклог 

лековитог биља;  

 Отровно и неотровно лековито биље;  

 Начини сакупљање самониклог лековитог 

биља; 

 Начини примарне прераде самониклог 

лековитог биља;  

 Услови за чување и начини паковања 

самониклог лековитог биља. 

 наброји најважније групе лековитог биља; 

 наведе значај  и морфолошке 

карактеристике лековитих биљака;  

 наведе економски значај и употребу 

самониклог лековитог биља;  

 разликује отровно од неотровног 

лековитог биља;  

 опише начине сакупљање самониклог 

лековитог биља. 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

 Усмене провере 

знања; 

 Писана провера; 

 Континуирано 

праћење 

достигнутих 

исхода и нивоа 

постигнутих 

компетенција.  

 

2. 

Плантажно 

гајење 

лековитог биља 
56 

 Економски значај гајеног лековитог биља; 

 Ботаничке и хемијске особине гајеног 

лековитог биља; 

 Агротехника важнијег гајеног лековитог 

биља; 

 Органска производња лековитог биља. 

 наведе и опише начине гајења лековитог 

биља; 

 наведе и опише начине обраде и припреме 

земљишта; 

 наведе и опише услове гајења лековитог 

биља; 
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  наведе начине сетве и садње лековитих  

биљака; 

 наведе и опише мере неге лековитог биља; 

 наведе услове и поступке за органску 

производњу лековитог биља; 

 опише и наведе време бербе и жетве 

лековитих биљака; 

 наведе и опише начине сушења лековитих 

биљака; 

 наведе начине примарне прераде 

лековитог биља;  

 опише услови за чување и начине 

паковање лековитог биља. 

Укупан број часова 64    

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА, ОДНОСНО МОДУЛИМА: 

Основи биљне производње, Заштита биља, Расадничарска производња, Пољопривредна техника. 
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Наставни предмет: УКРАСНО БИЉЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Цвећар- вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64  96  

Недељни фонд часова: 2  3  

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 (,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др.правилници, 

6/2012 – др.правилници, 5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018 – др.правилници) 

Циљеви предмета:  

 Стицање знања о декративним, биолошким и еколошким особинама дендролошких врста најзаступљенијих у урбаном озелењавању; 

 Стицање знања о морфолошким карактеристикама дрвећа, украсног шибља и 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. 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 
Садржаји 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Начин проверавања 

исхода/ циљева 

учења 

1 

Морфолошке 

карактеристике 

украсног биља                    

6 

Теорија  

 Привредна важност украсног биља 

 Морфолошке карактеристике дрвенастих 

врста (корен, стабло, лист, цвет, плод, 

семе) 

 Систематика и номнклатура дрвенастих 

врста 

 дефинише појам дрво, жбун, полужбун и 

повијуша 

 наводе и опише изглед вегетативних органа 

дрвенастих врста 

 наводе и опише изглед генеративних органа 

дрвенастих врста 

 дефинише основне таксономске категорије 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

 Усмене провере 

знања; 

 Писане провере; 

 Континуирано 

праћење 

достигнутих 

исхода и нивоа 

постигнутих 

компетенција. 

9 

Практична настава 

 Генеративни и вегетативни органи 

биљака 

 препозна врсту и облик вегетативних и 

генеративних органа на дендролошким 

врстама 

 

2 
Дрвеће 

30 

Теорија  

 Голосеменице:  

Ginkgo, Аbies, Сеdrus, Сhаmаесураris, 

 опише морфолошке карактеристике родова 

дрвећа; 

 опише услове средине који су неопходни за 
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Сupressus, Јuniреrus, Lariх, Рinus, Рiсеа, 

Рsеudоtsugа, Тахоdium, Тахus, Тhuја.  

 Скривеносеменице:  

Асеr, Аеsculus, Аilаnthus, Аlnus, Веtulа, 

Саrрinus, Саstanеа, Саtalpа, Сеltis, Сеrcis, 

Соrylus, Fаgus, Fraxinus, Јuglans, 

Liriodendrоn, Маgnоliа, Маlus, Моrus, 

Раulowniа, Рlatanus, Рорulus, Рrunus, 

Quеrсus, Robiniа, Gleditshia, Maclura, 

Koelreuteria, Salix, Sорhоrа, Sоrbus, Тiliа, 

Ulmus.  

успевање дрвећа; 

 наводе примену дрвећа на зеленим 

површинама. 

 45 
Практична настава 

 Врсте дрвећа на зеленим површинама 

 препозна врсту и облик вегетативних и 

генеративних органа на дендролошким 

врстама 

3 

 

Украсно шибље 

(жбуње)               

22 

Теорија  

 Украсно шибље:   

Вerberis, Вuddlеiа, Сotoneaster, Сrataegus, 

Deutzia, Eleagnus, Forsythia, Hibiscus, 

Hydrangea, Illex, Кеrriа, Laburnum, 

Ligustrum, Маhoniа, Рhiladelphus, 

Рiraсаnthа, Rhodоdеndrоn, Rhus, Rоsa, 

Sрireа, Symphоricаrpus, Syringа, Таmаriх, 

Viburnum, Weigelа, Вuхus, Euonymus 

 опише морфолошке карактеристике 

украсног шибља 

 опише услове средине који су неопходни за 

успевање украсног шибља 

 наводе примену украсног шибља на 

зеленим површинама 

33 

Практична настава 

 Врсте украсног шибља на зеленим 

површинама 

 препозна врсте украсног шибља на зеленим 

површинама 

4 

 

Повијуше 
 

Теорија  

 Повијуше:  

Неdеrа, Тесоmа, Clemаtis, Wisteriа, 

Lonicera, Parthenocissus 

 опише морфолошке карактеристике 

повијуша 

 опише услове средине који су неопходни за 

успевање повијуша 

 наводе примену повијуша на зеленим 

површинама 

  

Практична настава 

 Врсте повијуша на зеленим 

површинама 

 препозна врсте повијуша на зеленим 

површинама 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 2105 
 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/МОДУЛИМА: 

Основи биљне производње, Расадничарска производња, Заштита биља, Подизање и нега зелених површина, Професионална пракса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупан број часова   160   
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Наставни предмет: ПОВРТАРСТВО 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други  

Образовни профил: Цвећар- вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64  96 24 

Недељни фонд часова: 2  3  

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 (,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др.правилници, 6/2012 – 

др.правилници, 5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018 – др.правилници) 

Циљеви предмета:  

 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 у раду; 

 Оспособљавање за самостално стручно усавршавање и самообразовањ.; 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 
Садржаји 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Начин 

проверавања 

исхода/ циљева 

учења 

1. 
Технологија 

гајења поврћа 
64 

Теорија: 

 Значај и класификација поврћа; 

 Технологија гајења поврћа: 

− купусњаче 

− коренасто –кртоласто поврће 

− лиснато поврће 

− луковичасто поврће 

− махунасто поврће 

− поврће са меснатим плодовима..... 

 

 наброји најважније групе повртарских 

култура; 

 наведе значај и морфолошке 

карактеристике повртарских биљака; 

 наведе и опише начине размножавања 

поврћа; 

 наведе и опише начине обраде и припреме 

земљишта; 

 наведе и опише услове гајења поврарских 

биљака; 

 наведе начине сетве и садње повртарских 

култура 

 наведе и опише мере неге повртарских 

култура 

 опише и наведе време убирања повртарских 
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА, ОДНОСНО МОДУЛИМА: 

Основи биљне производње, Расадничарска производња, Пољопривредна техника, Заштита биља 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

биљака.  

  96 

Практична настава: 

 технологија гајења поврћа : 

− купусњаче 

− коренасто –кртоласто поврће 

− лиснато поврће 

− луковичасто поврће 

− махунасто поврће 

− поврће са меснатим плодовима...... 

 припрема земљиште за сетву,садњу и 

расађивање повртарских биљака; 

 сеје семе повртарских биљака; 

 сади и расађује повртарске биљке; 

 негује повртарске биљке; 

 убира плодове,  класира и складишти. 
 

  24 

Настава у блоку: 

технологија гајења поврћа 

 припрема земљиште за сетву, садњу и 

расађивање повртарских биљака; 

 сеје семе повртарских биљка; 

 сади и расађује повртарске биљке; 

 примењује мере неге повртарских биљака; 

 

Укупан број часова 184    
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Наставни предмет: ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Цвећар- вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

  90  

Недељни фонд часова:     

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 (,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др.правилници, 

6/2012 – др.правилници, 5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018 – др.правилници) 

Циљеви предмета:  

 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 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. 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 
Садржаји 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

Начин проверавања 

исхода/ циљева 

учења 

1. 
Биљна 

производња 
90 

Настава у блоку: 

• Мере неге у расадничарској производњи; 

• Хигијена у објектима и на школским 

површинама; 

• Лична хигијена и хигијена радног простора; 

• Штетне материје и амбалажа; 

• Средства за рад; 

• Култура радних навика; 

• Заштита здравља и животне средине; 

• Прописи и мере безбедности и здравља на 

раду. 

• обави мере неге у расадничарској  

производњи; 

• спроведе мере личне 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; 

• употреби средства заштите на раду;  
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• 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; 

• учествује у кратким дијалозима о 

извршењу радних задатака. 

Укупан број часова 90    

* КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА, ОДНОСНО МОДУЛИМА: 

Основи биљне производње, Расадничарска производња, Повртарство, Цвећарство, Украсно биље, Лековито биље, Пољопривредна техника. 
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В1: Изборни стручни предмет: ЦВЕЋАР - ВРТЛАР (други) 

 

Наставни предмет: ЗАДРУГАРСТВО 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Цвећар-вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

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 (,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др.правилници, 

6/2012 – др.правилници, 5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018 – др.правилници) 

Циљеви предмета: 

− Стицање знања о месту и значају пољопривреде у привредном систему и њеним специфичностима 

− Стицање знања о задругарству, задругама и њиховом значају за развој пољопривреде и села 

− Упознавање са стањем пољопривредних ресурса и производне структуре 

− Развијање свести о потреби удруживања и његовом значају за развој пољопривреде 

− Упознавање са подстицајним мерама аграрне политике 

− Развијање свести о сопственим знањима и способностима и даљој професионалној орјентацији 

− Развијање одговорног односа према очувању природних ресурса и еколошке равнотеже 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 
Садржаји 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

Начин проверавања 

исхода/ циљева 

учења 

 

1. 

 

Субјекти 

организовања 

пољопривредно-

прехрамбне 

производње 

 

 

2 

 Значај пољопривредно-прехрамбене 

производње у привредном систему 

 Пољопривредни ресурси 

 Субјекти организовања пољопривредно-

прехрамбене производње (газдинство, 

задруга, предузеће, занатска радња...) 

 објасни значај пољопривредно-

прехрамбене производње у 

привредном систему 

 наведе пољопривредне ресурсе 

 наведе субјекте организовања 

пољопривредно-прехрамбене  

производње 

 препозна основне карактеристике  

субјеката пољопривредно-

прехрамбене производње 
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2. 

 

Задругарство и 

задругар  

 

6 

 Појам, развој и значај задругарства 

 Профил и карактеристике успешног  

задругара 

 Мотиви задругара 

 Задружне вредности и принципи 

 Задружне организације 

 Задружни савез 

 

 наведе историјски развој и значај 

задругарства 

 наведе карактеристике задружних 

организација 

 наведе предности удруживања у 

задруге 

 објасни појам задруге и задругара 

 наведе задружне вредности и 

принципе 

 наведе примере  успешних задруга и 

задругара 

 објасни какав профил и 

карактеристике треба да има успешан 

задругар и  успешна задруга и то 

аргументује примерима из праксе 

 наведе мотиве који покрећу задружне 

активности и то аргументује 

примерима из праксе 

 

 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

• Усмене 

провере знања 

• Писане 

провере 

•

 Континуира

но праћење 

достигнутих исхода 

и нивоа постигнутих 

компетенција 

• Праћење и 

контрола вођења 

дневника практичног 

рада; 

• Израду 

семинарског рада. 

3. 
Пољопривредне 

задруге  8 

 Место и улога пољопривредног 

задругарства у привреди 

 Оснивање пољопривредне задруге 

 Управљање задругом 

 Органи задруге 

 Имовина и пословање задруге 

 Фондови задруге 

 Закон о задругама 

 препозна привредни значај 

задругарства 

 објасни поступак оснивања 

пољопривредне задруге 

 наведе органе задруге 

 објасни пословање задруге 

 разуме улогу и значај фондова задруге 

 опише законску регулативу задружног 

деловања 

4. 

 

Подстицајне 

мере аграрне 

политике  
4 

 аграрна политика 

 врсте и коришћење подстицаја 

 остваривање права на подстицаје 

 подстицаји за пољопривредну производњу 

 подстицаји за мере руралног развоја 

 посебни подстицаји 

 наведе циљеве аграрне политике 

 објасни поступак за остваривање права 

на подстицаје 

 наведе врсте директних плаћања 

 наведе врсте подстицаја за 

пољопривредну производњу 

 наведе врсте подстицаја за мере 

руралног развоја 

 објасни посебне подстицаје 

 

5. 
Ученички 

пројект-
12 

 Израда семинарског рада 

 Презентација појединачних/групних 

 изради семинарски рад 

 презентује семинарски рад 
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презентација 

семинарског 

рада 

семинарских радова 

Укупан број часова 32    
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Наставни предмет: ТЕХНИКА ПРОДАЈЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Цвећар-вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

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 (,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др.правилници, 

6/2012 – др.правилници, 5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018 – др.правилници) 

Циљеви предмета: 

− Стицање знања о месту и значају пољопривреде у привредном систему и њеним специфичностима 

− Стицање знања о задругарству, задругама и њиховом значају за развој пољопривреде и села 

− Упознавање са стањем пољопривредних ресурса и производне структуре 

− Развијање свести о потреби удруживања и његовом значају за развој пољопривреде 

− Упознавање са подстицајним мерама аграрне политике 

− Развијање свести о сопственим знањима и способностима и даљој професионалној орјентацији 

− Развијање одговорног односа према очувању природних ресурса и еколошке равнотеже 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 
Садржаји 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

Начин 

проверавања 

исхода/ циљева 

учења 

1. 

Основни 

облици и 

начини 

продаје  

 
 

 Појам и подела трговине 

 Појам  малопродаје 

 Носиоци малопродаје 

 Малопродајна мрежа 

 Појам, изглед и врсте продавница (класичне 

продавнице, самоизбор,      самоуслуге, трговински 

центри, покретне продавнице) 

 

 објасни место, улогу и поделу 

трговине 

 објасни појам малопродаје 

 објасни појам, изглед и врсте 

продавница 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

 Усмене 

провере 

знања 

 Писане 

провере 

 Континуиран

о праћење 

достигнутих 

исхода и 

2. 

Елементи 

процеса рада у 

продавници   

 Средства за рад 

 Опрема продавнице 

 Врсте опреме (намештај, технички уређаји, 

инструменти за мерење робе, алат и прибор, и др.) 

 Роба 

 разликује и користи средстава за рад 

у продавници 

 разликује и користи опрему 

 разликује врсте робе 

 разликује врсте и димензије 
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 Појам и подела 

 Асортиман робе 

 Губици на роби и како их спречити 

 Амбалажа (појам, функција и  врсте) 

 Продавац, профил и улога продавца у процесу 

продаје 

асортимана 

 разликује губитке на роби 

 опише функцију амбалаже 

 наведе врсте амбалаже 

 објасни улогу продавца у процесу 

продаје робе 

 разликује и примени вештине 

продавца 

нивоа 

постигнутих 

компетенција 

 Праћење и 

контрола 

вођења 

дневника 

практичног 

рада 

 

3. 

Техника 

продаје робе у 

класичној 

продавници 

 

 Припрема средстава за рад  и радног места за рад 

 Припрема продавца за рад 

 Техника припреме робе за продају 

 Техника непосредне продаје робе у класичној 

продавници 

 Чин купопродаје робе 

 Редовне продајне услуге класичне продаје (пријем 

потрошача, упознавање жеља потрошача, показивање 

робе потрошачу, помоћ потрошачу при избору робе, 

усмени споразум о купопродаји робе, мерење робе, 

обрачун износа за продату робу, наплаћивање, 

паковање робе, уручивање продате робе купцу и 

испраћај купца) 

 Давање упутстава купцима о начину употребе робе 

 Објасни све радње неопходне за 

припрему продаје 

 Спроведе све радње неопходне за 

припрему продаје 

 Наведе и објасни све радње 

непосредне продаје у класичној 

продавници 

 Изведе све радње непосредне продаје 

у класичној продавници 

 

Укупан број часова 32    

*Корелација са другим наставним предметима/модулима:  
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Наставни предмет: ВИНОГРАДАРСТВО 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Цвећар-вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

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 (,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др.правилници, 6/2012 – 

др.правилници, 5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018 – др.правилници) 

Циљеви предмета: 

 Стицање знања о основним карактеристикама виноградарске  производње; 

 Стицање знања о агроеколошким условима гајења винове лозе  

 Стицање знања  о морфологији винове лозе; 

 Стицање знања о технологијама производње у виноградарству ; 

 Оспособљавање за примену агротехничких мера у виноградарству ; 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр.  

часова 
Садржаји Исходи 

Начин проверавања 

исхода/ циљева учења 

 

 

 

 

1. 

Виноградарство 
32 

Теорија  

 Увод у ампелографију и 

ампелографске карактеристике винове 

лозе 

 Сорте винове лозе 

 Узгојни облици винове лозе 

 Агротехника гајења винове лозе  

 дефинише значај ампелографије у 

производњи грожђа 

 дефинише класификацију винове 

лозе 

 наведе сорте према употребној 

вредности (стоне, винске, за 

сушење) 

 објасни различите системе резибе 

винове лозе 

 објасни начине одржавања 

земљишта у виноградима 

 објасни органску производњу 

грожђа 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

 Усмене провере 

знања 

 Писане провере 

Континуирано 

праћење достигнутих 

исхода и нивоа 

постигнутих 

компетенција. 

 Укупан број часова      32    

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА, ОДНОСНО МОДУЛИМА: 

 Основи биљне производње, Расадничарска производња, Заштита биља, Професионална пракса 
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Наставни предмет: ВОЋАРСТВО 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Цвећар-вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

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 (,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др.правилници, 6/2012 – 

др.правилници, 5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018 – др.правилници) 

Циљеви предмета: 

 . Упознавање ученика са  применом агротехничких и помотехничких мера 

 Оспособљавање ученика да распозна воћне врсте и сорте 

 

Редни 

бр. 

Модул 
Бр.  

часова 
Садржаји Исходи 

Начин проверавања 

исхода/ циљева учења 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Воћарство 32 

Теорија  

 класификација воћака по врстама 

 морфолошко-биолошке особине:  

− јабучастог воћа  ( јабука,  крушка,  

дуња),  

− коштичавог воћа  (шљива, бресква, 

кајсија, вишња,  трешња, марела),  

− јагодастог воћа  (јагода, малина, 

купина, рибизла,  боровница),  

− језграстог воћа  (орах,  лешник) 

 класификација сорти воћака по 

врстама. 

 

 наведе значај помологије 

 наведе класификације воћа 

 наведе воћне врсте према помолошким 

особинама 

 опише генеративне и вегетативне органе 

воћака 

 опише најзначајније сорте по воћним 

врстама 

 Опише начине резидбе воћака по врстама 

 опише начине одржавања земљишта у 

засадима воћака по врстама 

 објасни органску производњу воћа 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

 Усмене провере 

знања 

 Писане провере 

Континуирано 

праћење достигнутих 

исхода и нивоа 

постигнутих 

компетенција. 

 Укупан број часова      32    

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА, ОДНОСНО МОДУЛИМА: 

Основи биљне производње, Расадничарска производња, Заштита биља, Професионална пракса 
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В 2. Изборни општеобразовни предмети: ЦВЕЋАР-ВРТЛАР (други) 

Наставни предмет: ИЗБОРНИ  СПОРТ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Цвећар-вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

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 (,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др.правилници, 6/2012 – 

др.правилници, 5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018 – др.правилници) 

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.  

Задаци:  

Стицање теоријских знања,стицање основних и продубљивање истих,техничких и тактичких знања ,социјализација ученика и неговање етичких вредности према 

ученицима у такмичењу као и откривање талентованих ученика и њихово подстицање да се баве спортом. Ученик треба да има објективну представу о 

сопственим могућностима. Принципи вежбања траба да се прилагоде узрасту ученика. Ученици морају да знају штетне последице неправилног вежбања и да 

упознају естетске вредности спорта за који су се определили. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама Вредновање остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

1. 

Предлог 

спортова који се 

понуде 

ученицима као 

избор: 

У првом реду, 

спортови који се 

у одређеном 

обиму обрађују 

32 

• Програмски садржаји физичког 

васпитања-изабраног спорта чини 

следећа структура: 

• развијање моторичких способности 

ученика; 

• спортско-техничко образовање 

ученика (обучавање и усавршавање 

технике); 

• индивидуална и колективна тактика 

Праћење и вредновање постигнућа ученика  

• 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; 

• 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; 
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кроз наставу 

физичког 

васпитања:  

атлетика  

гимнастика  

ритмичка 

гимнастика  

рукомет  

кошарка  

одбојка  

мали фудбал  

плес 

изабраног спорта; 

• теоријско образовање; 

• правила изабраног спорта; 

• организовање унутар одељенских и 

међуодељенских такмичења.  

ТЕОРИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ  

• упознавање ученика вредностима 

изабраног спорта; 

• упознавање ученика са основним 

принципима 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 спорта.  

Минимални образовни захтеви: 

• Предметни наставници утврђују 

минималне образовне захтеве, у складу 

са усвојеним програмом за сваки 

изабрани спорт. Под тим се 

подразумева: 

• савладаност основне технике и њена 

примена; 

• познавање и примена елементарне 

тактике; 

• познавање и примена правила; 

• ангажованост и учешће ученика на 

такмичењима у изабраном спорту. 

• 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. 

• игра уз примену правила игре; 

• учествује у организацији 

школских спортских такмичења 

• примењује правила фер плеја 

 

Укупан број часова         32   
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Наставни предмет: ИСТОРИЈА –ОДАБРАНЕ ТЕМЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Цвећар-вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

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 (,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др.правилници, 6/2012 – 

др.правилници, 5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018 – др.правилници) 

Циљеви предмета:   

- 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 (подстицање критичког мишљења, способности изражавања и 

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

Задаци:  

Задаци наставе историје су да ученици стекну и прошире знања о националној и општој историји (политичкој, економској, друштвеној, културној...), да разумеју 

узроке и последице историјских догађаја, појава и процеса, и улогу истакнутих личности у развоју људског друштва; да поседују свест о повезаности појава из 

прошлости са појавама из садашњости; да разумеју да национална историја представља саставни део регионалне, европске и глобалне историје; – развијају 

истраживачки дух и критички однос према прошлости самосталном анализом различитих историјских извора и литературе и проналажењем и систематизовањем 

стечених информација; да буду оспособљени за проналажење, прикупљање и коришћење информација датих у различитим симболичким модалитетима 

(историјске карте, графикони, табеле...) и њихово повезивање са претходним историјским знањем; да буду оспособљени да препознају различита тумачења истих 

историјских догађаја; да ,повезују стечена знања и вештине са садржајима сродних наставних предмета да буду оспособљени за примену стечених знања и 

практичних вештина у свакодневном животу; да унапређују вештине неопходне за индивидуални и тимски рад (комуникативност, образлагање сопствених 

ставова, аргументовани дијалог...) да развијају одговорност, систематичност, прецизност и позитивни став према учењу; да развијају свест о квалитету стеченог 

знања и потреби сталног усавршавања. 

Редн

и бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. 

Село и град 

некад и сад 

 

 

• Насеља у праисторији (примери Винче и Лепенског 

Вира). 

• Живот у античким градовима (примери Вавилона, 

грчких полиса, Александрије, Рима...). 

• Живот у средњовековним градовима и селима 

(примери Цариграда, Венеције, Фиренце, Париза, 

Лондона, Београда...; средњовековни замак - у миру 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

• уочи основна обележја различитих типова 

насеља од праисторије до савременог доба; 

• изведе закључак о значају настанка градова; 

• лоцира на историјској карти најзначајније 

античке, средњовековне и модерне градове у 

свету, Европи и Србији; 

• опише начин живота у граду у различитим 
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и за време опсаде; положај зависног сељака - обавезе 

становништва, порез, присилни рад - изградња 

путева, насипа, утврђења...; становање - грађевински 

материјали, начин градње, разлика у начину 

становања између села и града и између богатих и 

сиромашних; хигијенски услови, опасност од 

епидемија...).  

• Живот у градовима и селима у новом веку и 

савременом добу (примери Париза, Лондона, 

Берлина, Њујорка, Москве, Санкт Петербурга...; 

просторно и урбано планирање; индустријске 

четврти, радничка насеља и предграђа; боемске 

четврти; појава модерне инфраструктуре - водовод, 

канализација, метро, проблем загађења, одношење и 

складиштење отпада; становање - грађевински 

материјали, начин градње, развој грађевинске 

технике, врсте објеката и организација простора; 

разлика у начину становања између села и града и 

између припадника различитих друштвених слојева, 

миграције; осветљење - гас и струја; грејање, 

употреба соларне енергије, кућни апарати; 

оплемињивање стамбеног простора). 

• Живот у српским градовима и селима у XIX и XX 

веку (примери Београда, Новог Сада, Ниша, 

Крагујевца...; основни типови градских насеља - 

град, варош, варошица, "дивља" насеља; оријентални 

и европски утицаји; електрификација, јавни градски 

превоз - фијакери, трамваји, тролејбуси и аутобуси; 

основни типови сеоских насеља, обележја 

земљорадње, виноградарства и сточарства; задруга, 

моба, позајмица; пољопривредна оруђа, млинови, 

ветрењаче; миграције село - град, разлике у 

становању код Срба: дворци, градске куће, конаци, 

сеоске куће; дворови владара - Милоша, Михаила, 

Милана и Александра Обреновића, кнеза Александра 

и краљева Петра и Александра Карађорђевића, 

Николе Петровића, резиденције Јосипа Броза). 

 историјским периодима (на примеру 

Цариграда, Венеције, Фиренце, Париза, 

Лондона, Берлина, Њујорка, Москве, Санкт 

Петербурга…);  

• опише начин живот у српским градовима у 

XIX и XX веку (на примеру Београда, Новог 

Сада, Ниша, Крагујевца...); 

• опише начин живот у српским селима у XIX 

и XX веку; 

• уочи сличности и разлике у начину живота у 

српским градовима и селима у XIX и XX веку; 

• разуме значај и последице развоја модерних 

градова; 

• образложи најважније узроке и последице 

миграција село-град; 

• уочи разлике у начину становања између села 

и града кроз историју; 

• уочи разлике у начину становања између 

припадника различитих друштвених слојева 

кроз историју. 
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2. 

Култура 

одевања и 

исхране некад 

и сад 

 

• Култура одевања од антике до данас (материјали, 

начин обраде и бојење, разлике у одевању код 

припадника различитих друштвених група; појава 

вештачких материјала, стилови у одевању, модне 

куће, појава модне индустрије, свакодневна и 

свечана одећа, џинс као карактеристика одевања 

младих у читавом свету; накит, фризуре, шминка, 

парфеми...). 

• Одевање код Срба кроз историју (материјали и 

тканине - кудеља, конопља, чоја, крзно, кожа, лан, 

свила; разлика у одевању код Срба у Хабзбуршком и 

Османском царству, као и код припадника 

различитих друштвених група; грађанско одело и 

европски узори у облачењу српског грађанског 

сталежа; униформе државних чиновника, лекара, 

цариника, професора Лицеја и гимназија у 

обновљеној Србији; народна ношња, савремени 

начин одевања). 

• Култура исхране од антике до данас (сакупљање и 

припремање намирница, лов и риболов, начини 

чувања хране, пиће, реконструкција могућег 

јеловника - двор, град, село; посни и мрсни циклуси; 

национална кухиња код Срба, утицаји других 

кухиња; конзумирање кафе и дувана, употреба 

источњачких зачина, понашање за столом, прибор за 

јело; кухињски апарати; ресторани "брзе хране"). 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

. 

• уочи основна обележја културе одевања од 

антике до савременог доба; 

• идентификује основна обележја културе 

одевања код Срба кроз историју; 

• наведе и упореди разлике у начину одевања 

између села и града кроз историју; 

• наведе и упореди разлике у начину одевања 

између припадника различитих друштвених 

група кроз историју; 

• препозна и разуме утицаје различитих 

култура на начин одевања код Срба кроз 

историју; 

• препозна и разуме утицаје различитих 

култура на начин исхране код Срба кроз 

историју; 

• наведе и упореди карактеристике исхране у 

различитим историјским периодима. 

3. 

Војска, оружје 

и рат некад и 

сад 

 

 

• Војска, оружје и рат кроз историју (војничка опрема 

- одећа, оклопи, штитови, оружје; родови војске, 

опсадне справе, увежбавање ратничких вештина, 

витешки турнири, мегдани, појава ватреног оружја - 

од примитивних пушака аркебуза и мускета до 

разорне артиљерије; увођење стајаће војске, развој 

модерне војне стратегије и тактике - појава 

генералштаба, униформе и војна одликовања; војно 

образовање, живот војника у рату и миру; жене у 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• уочи основна обележја ратова и војне 

организације и технике од антике до 

савременог доба; 

• разуме утицај научно-технолошких 

достигнућа на промене у начину ратовања кроз 

историју; 

• уочи карактеристике развоја оружја и војне 

организације; 

• уочи основна обележја војне организације 
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војсци; међународне конвенције о правилима 

ратовања, највеће војковође). 

• Војска код Срба кроз историју (српска војска у 

средњем веку - опрема, начин ратовања; Срби у 

аустријској и османској војсци; војска устаничке 

Србије; војна организација у XIX и XX веку у 

српској и југословенској држави; војно образовање - 

оснивање војне академије; српске и југословенске 

војне униформе и одликовања). 

код Срба кроз историју; 

• наведе и упореди карактеристике ратовања у 

различитим периодима; 

• разуме улогу појединца у рату (војсковођа, 

официра, регрута, цивила); 

• аргументовано дискутује о рату и његовим 

последицама на живот људи. 

4. 

Новац и банке 

кроз историју 

 

 

• Нумизматика (као наука о постанку, развоју и 

употреби кованог новца). 

• Новац и банке у садашњости (новац као мера 

вредности, платежно средство и једно од обележја 

самосталности државе; банка као предузеће које 

тргује новцем; појмови - штедња, трезор, кредит, 

камата, деоница, инфлација, дефлација; 

фалсификовања новца, новац у савременом 

потрошачком друштву…). 

• Новац и банке у прошлости (историјат новца и 

банака - од старог века до данас; материјали од којих 

је израђиван новац, историјски феномен "кварења" 

новца; ликови и различити симболи на кованом и 

папирном новцу...). 

• Новац у Србији некад и сад (историјат новца од 

средњег века до данас; динар као званична валута 

модерне Србије; мотиви на новчаницама; настанак и 

развој Народне банке као прве финансијске 

институције у Србији). 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• уочи основне карактеристике и функције 

новца од антике до савременог доба; 

• изведе закључак о улози и значају банака 

кроз историју; 

• уочи основна обележја историјата српског 

новца и банака кроз историју; 

• примени стечено знање о новцу и банкама у 

свакодневном животу. 

5. 

Верски живот 

и обичаји кроз 

историју 

 

• Веровања у старом Египту и Месопотамији 

(загробни живот, балсамовање, хороскопи, 

астрологија, обреди и ритуални предмети...). 

• Веровања старих Грка и Римљана (пророчишта, 

загробни живот, свештеници и свештенице, 

приношење жртве боговима...). 

• Религије Далеког истока. 

• Верски живот и обичаји у средњем веку (главне 

одлике хришћанства, ислама и јудаизма; обележја 

различитих верских конфесија - сличности и разлике 

у веровањима и обичајима; обележавање верских 

 

 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

. 

• уочи основна обележја веровања од 

праисторије до савременог доба; 

• наведе и упореди карактеристике обичаја и 

веровања у различитим периодима; 

• идентификује сличности и разлике у 

обичајима различитих верских заједница; 

• уочи утицај веровања и обичаја на културно 

стваралаштво; 

• разуме утицај и повезаност верских 

институција и верског живота кроз историју; 

• разуме утицај и повезаност верских 
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празника, страхови средњовековног човека). 

• Верски живот и обичаји у новом веку и савременом 

добу (верски идентитет, сличности и разлике између 

католика, протестаната, православаца, муслимана, 

Јевреја; атеизам). 

 

 

институција и верског живота код Срба кроз 

историју; 

• препозна и разуме основне одлике верског 

живота и обичаја код Срба кроз историју. 

6. 

Образовање и 

васпитање 

кроз историју 

 

• Образовање и васпитање у старом веку (Египат, 

Месопотамија, стара Грчка и Рим). 

• Образовање и васпитање у средњем веку 

(манастири као центри писмености и образовања; 

оснивање школа и универзитета, утицај цркве на 

образовање и васпитање...). 

• Образовање и васпитање у новом веку и 

савременом добу (појава штампарства и ширење 

писмености, улога цркве и државе - појава световног 

и обавезног образовања, школских уџбеника; 

положај ученика - награђивање и кажњавање, 

одевање ученика...). 

• Образовање и васпитање код Срба (манастири као 

центри писмености и образовања; значај Хиландара, 

просветитељски рад у устаничкој Србији, оснивање 

световних школа, оснивање Лицеја, Велике школе и 

Београдског универзитета; један дан у школи, 

школска слава, одевање ученика, школовање женске 

деце; стипендирање ученика). 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• уочи основна обележја образовања и 

васпитања од антике до савременог доба; 

• опише развој система образовања и 

васпитања кроз историју; 

• опише развој система образовања и 

васпитања код Срба кроз историју; 

• упореди карактеристике образовања и 

васпитања у различитим периодима; 

• изведе закључак о значају образовања и 

васпитања у животу људи; 

• препозна међусобну условљеност степена 

привредног развитка и квалитета образовања. 

7. 

Комуникације, 

путовања и 

туризам некад 

и сад 

 

• Комуникације, путовања и туризам кроз историју 

(утицај трговине и војних похода на развој 

комуникација; ходочашћа - света места, мисионари; 

значајни сајмови, развој поштанског, телеграфског, 

телефонског, железничког, аутомобилског и 

авионског саобраћаја; ауто и авио клубови, новине и 

новинарство, Интернет, откривање нових 

дестинација, гостионице и хотели, бање). 

 

 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

 

 

 

• опише развој комуникација од праисторије до 

савременог доба; 

• наведе и упореди карактеристике 

комуникације у различитим периодима; 

• изведе закључак о значају комуникације у 

животу људи кроз историју; 

• разуме последице развоја модерних 

комуникација; 

• изведе закључак о утицају развоја 

комуникација на интеграцију сваке нације и 

друштва; 

• користи информације са историјске карте и 

повеже их са стеченим знањем о 

комуникацијама; 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 2124 
 

 

 

 

 

 

• уочи утицај комуникација на приближавање 

држава, народа и њихових култура. 

8. 

Друштвени и 

породични 

живот кроз 

историју  

 

• Друштвени живот од антике до данас (игре, гозбе, 

плес уз музику, музички инструменти, позориште, 

маскирање, трубадури, властеоске гозбе: жонглери, 

путујући свирачи и забављачи; балови, позориште у 

доба Шекспира и Молијера, настанак опере, 

књижевне дружине и читалишта, концерти, 

биоскопи, игре на срећу, савремена популарна 

музика). 

• Друштвени живот код Срба кроз историју (основни 

празници и њихов значај; утицај политичких прилика 

на празнике и празновања, радни и нерадни дани; 

различити облици друштвених активности на селу и 

у граду...). 

• Породични односи од антике до данас (положај 

мушкарца, жене и детета, свадбени обичаји, однос 

према старијима, породични празници, 

традиционални и модерни погледи на породицу; 

промене у односима међу половима...). 

• Породични односи код Срба кроз историју (положај 

мушкарца, жене и детета; свадбени обичаји, однос 

према старијима, породични празници - крсна 

слава...) 

 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• идентификује основна обележја друштвеног 

живота од антике до данас; 

• идентификује основна обележја породичног 

живота од антике до данас; 

• наведе основна обележја друштвеног живота 

код Срба кроз историју; 

• наведе основна обележја породичног живота 

код Срба кроз историју; 

• упореди карактеристике друштвеног и 

породичног живота у различитим периодима; 

• уочи сличности и разлике у начину 

обележавања празника кроз историју; 

• истакне одлике друштвеног и породичног 

живота данас у односу на раније епохе. 

9. 

Фотографија, 

филм, радио и 

телевизија 

кроз историју  

 

• Значај фотографије, филма, радија и телевизије (као 

техничких достигнућа, начина уметничког 

изражавања, средстава масовне комуникације, 

сазнавања и образовања, и као историјских извора). 

• Фотографија, филм, радио и телевизија кроз 

историју (развој - оптичка сочива, дагеротипија, 

мокра плоча, фото-апарат, филмска трака, покретне 

слике, биоскоп, радио таласи; прва филмска 

пројекција, филм као извор информација о 

догађајима; филм као масовна забава и индустрија; 

почетак ере звучног филма, појава анимираних 

 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• уочи основна обележја развоја фотографије, 

филма, радија и телевизије кроз историју; 

• изведе закључак о значају фотографије, 

филма, радија и телевизије у животу појединца 

и читавог друштва; 

• изведе закључак о значају фотографије, 

филма, радија и телевизије као историјских 

извора; 

• опише развој фотографије, филма, радија и 

телевизије у Србији; 

• разуме последице развоја фотографије, 
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филмова; појава колор филмова; филмски фестивали 

и награде; оснивање радио-станица, појава 

телевизије; превласт телевизије над другим медијима 

у другој половини XX века; примери злоупотребе 

фотографије, филма, радија и телевизије у XX веку). 

• Фотографија, филм, радио и телевизија у Србији 

некад и сад (делатност дворског фотографа Анастаса 

Јовановића, породични фото-албуми, прва филмска 

пројекција у Србији 1896, први српски филмови и 

биоскопи; почетак рада прве радио-станице - Радио 

Београда 1929, јавна демонстрација телевизије на 

сајму у Београду 1939, тајно праћење програма Радио 

Лондона за време окупације, оснивање Телевизије 

Београд 1958, кућни радио и ТВ апарати као 

показатељи животног стандарда). 

филма, радија и телевизије. 

10. 

Брига о телу и 

здрављу кроз 

историју  

 

• Брига о телу и здрављу од антике до данас (болести 

људи, хигијенски услови, епидемије, развој 

медицине, медицински инструменти, лекови и 

лековито биље, здравствене установе - манастирске 

болнице, санаторијуми, стационари, домови здравља, 

апотеке; начини здравствене заштите и превентиве, 

хуманитарне организације). 

• Брига о телу и здрављу код Срба (утицај животних 

услова и хигијенских прилика на појаву болести; 

најчешће болести и епидемије, народна медицина и 

надрилекарство, манастирске болнице; прве болнице 

и лекари, отварање болница у Србији у време кнеза 

Милоша, оснивање Медицинског факултета у 

Београду...). 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• уочи основна обележја развоја здравствене 

културе од антике до данас; 

• уочи основна обележја развоја здравствене 

културе код Срба кроз историју; 

• наведе и упореди различите методе лечења 

кроз историју; 

• разуме повезаност степена економског и 

културног развитка и здравствене културе; 

• разуме значај хуманитарних организација и 

њиховог деловања. 

11. 

Грбови и 

заставе некад 

и сад  

 

• Улога и значај грбова и застава (као симбола 

државе, нације, владара, војске, града, установе, 

предузећа, политичке организације, спортског 

друштва...; појава грбова у XII веку - породични 

грбови на штитовима као начин распознавања 

витезова на турнирима и у ратним походима; грбови 

на заставама, новцу, печатима, поштанским маркама, 

споменицима, шлемовима...; најчешћи хералдички 

симболи; појава првих застава - вексилум - застава 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• уочи основна обележја развоја грбова и 

застава кроз историју; 

• уочи основна обележја развоја грбова и 

застава код Срба кроз историју; 

• изведе закључак о значају грбова и застава 

кроз историју; 

• наведе најчешће хералдичке симболе; 

• опише изглед и порекло савременог српског 

грба и заставе. 
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Корелација са другим предметима: Српски језик и књижевност, Географија, Грађанско васпитање, Верска настава, Ликовна култура, Музичка култура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

римских царева, лабарум - застава Константина 

Великог; основни елементи застава). 

• Грбови и заставе у прошлости српског народа 

(порекло савременог српског грба и заставе, значење 

четири оцила, најчешћи хералдички симболи на 

грбовима српских нововековних и средњовековних 

држава и династија и властелинских породица - 

двоглави бели орао Немањића, Лазаревића, 

Карађорђевића, Обреновића и Петровића-Његоша, 

лав Бранковића и Петровића-Његоша, вук Балшића, 

љиљани Котроманића...). 

12. 

Спорт некад и 

сад 

 

 

Улога и значај спорта од антике до данас (спорт као 

део бриге о здрављу и као забава; спорт и 

Олимпијске игре од 776. године п. н. е. До Пјера де 

Кубертена; аматерски и професионални спорт); 

Врхунски спорт као инструмент у рукама владајуће 

буржоарске класе; Спорт код Срба кроз историју 

(народне игре, прва спортска друштва, соколски 

покрет, Оснивање олимпијског комитета 1910, 

међународна такмичења и успеси, спортски клубови, 

савремении спорт). 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• уочи основна обележја спорта од антике до 

савременог доба; 

• разуме улогу и значај спорта у људском 

друштву; 

• именује и опише спортске дисциплине 

заступљене на античким Олимпијским играма; 

• наведе и упореди карактеристике спортских 

надметања у различитим периодима; 

• опише развој спортског живота код Срба. 

Укупан број часова          30   
Оквирни број часова по темама: 

• Свакој од четири теме које буду изабране треба посветити четвртину часова предвиђених наставним планом. 
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Наставни предмет: БИОЛОГИЈА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Други 

Образовни профил: Цвећар-вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

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 (,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др.правилници, 6/2012 – 

др.правилници, 5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018 – др.правилници) 

Циљеви предмета:  

1. Упознавање са особинама живих бића и нивоима организације биолошких система, грађом и функцијом ћелије, ћелијским деобама; 

2. Упознавање са функцијама људског организма; 

3. Упознавање са основним фазама развића човека; 

4. Разумевање проблема везаних за период одрастања, упознавање са облицима ризичног понашања и схватање улоге и значаја породице 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

Часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. Биологија ћелије 8 

 Цитологија као научна дисциплина 

биологије која проучава  

организацију ћелије 

 Основне карактеристике живих 

бића 

 Нивои организације биолошких 

система  

 Грађа ћелије и ћелијских органела 

 Ћелијски циклус и ћелијске деобе 

Евидентирање и 

оцењивање ученика 

(путем усмене и 

писане провере 

знања, тестирања, 

практичних радова - 

вежбања, израде 

презентација и 

пројеката) 

 наведе главне особине живих бића и нивое 

организације биолошких система 

 објасни  хемијску и физичку структуру ћелије и 

функцију ћелијских органела 

 објасни ток и значај кључних метаболичких процеса: 

фотосинтезе и ћелијског дисања 

 објасни фазе ћелијског циклуса, ток и значај митозе и 

значај мејозе 
 

2. 

 

Основи 

физиологије 

човека 

15 

 Нервни систем 

 Чула 

 Мишићно – скелетни систем  

 Ендокрине жлезде  

 Систем органа за варење 

 Систем органа за дисање 

 Систем за циркулацију телесних 

течности 

 Систем органа за излучивање и 

Евидентирање и 

оцењивање ученика 

(путем усмене и 

писане провере 

знања, тестирања, 

практичних радова - 

вежбања, израде 

презентација и 

пројеката) 

 илуструје прост рефлексни лук 

 објасни улогу нервног система 

 објасни мишићну контракцију 

 објасни улогу чулних органа 

 дефинише позицију и улогу жлезда са унутрашњим 

лучењем 

 објасни улогу крви и лимфе  

 објасни грађу и улогу срца и крвних судова и 

неурохуморалну регулацију срчаног рада 
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размножавање   објасни размену гасова у плућима и ткивима и нервну 

регулацију дисања 

 објасни варење, ресорпцију хране и  неурохуморалну 

регулацију варења 

 објасни улогу екскреторних органа човека 

  објасни улогу органа за размножавање 

3. 

 

Биологија развића 

човека 
5 

• Стварање и сазревање полних 

ћелија 

• Оплођење 

• Интраутерино развиће 

• Рађање и детињство 

• Полно сазревање 

 

 опише процесе сперматогенезе, оогенезе и оплођења 

 наведе основне фазе интраутериног развића 

 опише промене које се догађају у организму човека од 

рођења до пубертета 

 објасни полно сазревање човека 

 

4. 

Полно и 

репродуктивно 

здравље 

4 

• Појам и дефиниција здравља 

• Проблеми везани за период 

адолесценције 

• Планирање породице 

• Заштита од полних болести 

• Болести зависности 

Евидентирање и 

оцењивање ученика 

(путем усмене и 

писане провере 

знања, тестирања, 

практичних радова - 

вежбања, израде 

презентација и 

пројеката) 

 објасни значај и биолошку функцију породице 

 наведе облике ризичног понашања и облике заштите 

од нежељене трудноће 

 објасни штетност абортуса по здравље жене 

 наведе најчешће полно преносиве болести, болести 

зависности и начине превенције 

 

Укупан број часова 32    
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Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Други   

Образовни профил: Цвећар-вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

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 (,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др.правилници, 6/2012 – 

др.правилници, 5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018 – др.правилници) 

Циљеви предмета:  
- Оспособљавање ученика за разликовање обележја стилова различитих музичких жанрова; 

-  Развијање свести о значају и улози музичке уметности кроз развој цивилизације и друштва; 

-  Оспособљавање ученика за разликовање основних одлика уметности различитих цивилизација и култура кроз сагледавање елемената музичких дела; 

- Оспособљавање ученика за уочавање разлика и сличности између наше и других традиција и култура у домену музике; 

-  Оспособљавање ученика за уочавање међусобног утицаја различитих култура прожимањем карактеристичних елемената музичких дела; 

-  Унапређивање естетских критеријума код ученика; 

- Развијање дивергентног мишљења кроз решавање проблемских и пројектних задатака; 

- Развијање навика код ученика за праћење културно-уметничких манифестација у локалној средини и путем електронских медија (концерти, телевизија, филм, 

интернет); 

- Оспособљавање ученика за самостално истраживање стручне литературе, архиве, медијатеке, интернета; 

- Оспособљавање ученика за јавно наступање (јавни часови, концерти...); 

- Оспособљавање ученика за креативну израду музичких ударачких инструмената ; 

- Упознавање ученика са значајним српским композиторима и извођачима; 

- Оспособљавање ученика за примену уметничких вештина у другим предметима и свакодневном животу; 

- Оспособљавање ученика за тимски и истраживачки рад; 

-  Подстицање уметничког развоја и усавршавања у складу са индивидуалним интересовањима и способностима. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

6.  

Класична музика 

(општа музичка 

анализа и теорија 

кроз слушање 

музике)  

10 

• Значај музике у животу и друштву: 

првобитна заједница, стари век и развој 

музике у средњем веку (духовна и 

световна музика) 

- Грегоријански корал, Византијско 

певање, Кир Стефан Србин: Ниња сили. 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

• Препознаје и разликује одлике стилова у 

музичком изражавању од првобитне заједнице 

до данас. 

• Испољава потребу за свакодневним слушањем 

музике и на основу тога формира трајно 

интересовање према музици уопште 
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• Ренесанса и барок: 

Палестрина L.: Огни белта, Вивалди А.: 4 

годишња доба, Хендл 

Г. Ф.: Месија (Алелуја), Бах Ј. С.: Токата 

и фуга д - мол, Брандебуршки концерт бр. 

3 Г - дур 

• Класицизам: 

Хајдн Ј.: Симфонија изненађења бр 94. Г 

- дур, Моцарт В. А.: Симфонија бр. 40. Г-

дур, Реквијем, Мала ноћна музика, Турски 

марш, Бетовен Л. В.: 5. и 9. симфонија, За 

Елизу, Месечева соната, 

• Романтизам 

Менделсон Ф.: Свадбени марш, Шопен 

Ф.: Валцер дес-дур, Брамс Ј.: Мађарске 

игре по избору, Сметана Б.: Влтава, 

Дворжак А.: Симфонија из новог света 

• Импресионизам 
Дебиси К.: Прелид за поподне једног 

пауна, Равел M.: Болеро 

• Музика xx века 

Шостакович: Камерна симфонија, 

Прокофјев С.: Ромео и улија, Шенберг, 

Стравински, Веберн  

вештина • Препознаје називе одслушаних композиција уз 

познавање њихових аутора као и време 

настанка. 

• Препознаје и именује елементарне музичке 

ознаке за темпо, динамику.... 

• Експресивно, аутономно доживљава карактер 

одслушане композиције 

• Поседује адекватан музички укус. 

• Самоиницијативно посећује концерте и друге 

музичке манифестације у локалној заједници. 

• Експресивно, аутономно доживљава карактер 

одслушане композиције  

2. 

 

Опера и балет 

Оперета и мјузикл  

6 

• опере: Бизе Ж.: Кармен, Верди Ђ.: 

Трубадур, Росини Ђ.: Севиљски берберин, 

Пучини: Тоска, Боеми, 

• балети Чајковски П. I.: Лабудово језеро, 

Успавана лепотица, Прокофјев С.: Ромео 

и Јулија  

• оперете Штраус Ј.: Слепи миш 

• Мјузикли: Цигани лете у небо, Коса, 

Мама Миа, Чикаго...  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• Симултано успешно изводи мелодијско-

ритмичке захтеве уз игру улога на сцени. 

• Јавно изводи самостално или групно креиране 

теме различитих музичких жанрова (нпр. 

мјузикл)  

 

3. 

Традиционална 

музика (народне 

песме, игре, 

плесови)  

6 

• Изворно певање традиционалних 

композиција са нашег и суседних 

подручја. Кола и народне игре Србије и 

суседних земаља. 

Мокрањац Ст. Ст.: Руковети, Тајчевић 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

• Препознаје естетске вредности у култури свог 

и народа других земаља уочавањем 

карактеристичних обележја музике светске 

народне баштине. 

• Сагледава и вреднује утицај народног 
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Корелација са другим предметима : Ликовна култура, Физичко васпитање , Српски језик и књижевност, Математика, Екологија, Географија , Верска настава ,  

Грђанско васпитање 

 

 

M.: Охридска легенда 

• Народна музика интегрисана у забавну, 

електронску, џез и разне алтернативне 

правце. 

извођачи: Биљана Крстић, састав 

"Балканика", Слободан Тркуља, 

Василиса, Кирил Џајковски...  

3. тестове практичних 

вештина 

стваралаштва на уметничко стваралаштво. 

• Прецизно изводи ритмичко-мелодијске захтеве 

уз прецизност и лакоћу у извођењу осмишљених 

кореографија. 

• Процењује и доноси судове и одлуке у вези 

квалитета и разумевања изведеног музичког 

задатка, односно задатака који се односе на 

квалитет изведених покрета у току плеса.  

4. 

 

 

Џез и блуз музика 

Филм и филмска 

музика 
4 

• Џез и блуз: 

Луис Армстронг, Мајлс Дејвис; Били 

Холидеј; Џон Колтрејн, Чарли Паркер, 

Јован Маљоковић, Шабан Бајрамовић...  

• Филм: Моцарт 

• филмска музика: 

Е. Мориконе: музика из филмова: 

Амелија Пулен, Титаник, Ватрене улице, 

Клавир... 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• Сагледава и употребљава критеријуме који се 

односе на начине настајања мелодијско 

ритмичких образаца различитих музичких 

жанрова. 

• Самостално креира музичку активност, било да 

је учесник или гледалац, уз делимичну 

могућност процењивања квалитета сопственог 

извођења. 

• Разликује боју звука различитих инструмената, 

као и њихов визуелни изглед 

• Разликује саставе извођача (Соло глас-хор, 

Соло инструмент-камерни састав-оркестар)  

5. 

Хорско певање, 

камерни састави 

Оркестар  

5 

• избор инструмената и извођача у 

формирању оркестра 

• избор композиција према могућностима 

извођача 

• извођење вокализа 

• извођење активности за развој 

правилног дисања и импостације гласа  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• интонативно прецизно изводи мелодијске 

захтеве композиција 

• разликује и прецизно изводи различите 

ритмичке структуре композиција 

• разликује и прецизно изводи мелодијске 

структуре композиција 

• успешно јавно изводи предвиђене композиције 

(соло, камерни састави, оркестри)  

Укупан број часова        32  
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Наставни предмет: АГРАРНА ГЕОГРАФИЈА 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Други  

Образовни профил: Цвећар-вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

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 (,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др.правилници, 6/2012 – 

др.правилници, 5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018 – др.правилници) 

Циљеви предмета: 

- Стицање знања  о природним и друтшвеним одликама географске средине и о њиховом утицају на развој пољопривреде,  

- Оспособљавање ученика за посматрање, класификацију, систематизацију, решавање проблема и закључивање, 

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

- Оспосбљавање ученика да користе писане, графике 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 заштити, обноси и унапређивању животне средине 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Вредновање 

остварености 

исхода 

 

1. 

 

Увод у аграрну 

географију 

 

5 

 Предмет изучавања, значај, развој и место 

аграрне географије у систему наука 

 Аграрни простор и његове границе 

 Подела и типови пољопривреде у свету 

 Географски размештај пољопривредне 

производње 

 Место пољопривреде у просторној 

организацији привреде и значај 

агроиндустрије  

 Глобализација хране и њене последице 

 

• дефинише предмет 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 

пољопривреде са другим привредним 

делатностима 

• објасни значај агроиндустрије 

• објасни појам глобализације хране као 

последице међудејства географских услова и 

технолошког развоја 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

1. праћење 

остварености 

исхода 

2. тестове знања 

2. 

 

Природни 

услови за развој 

пољопривреде 

7 

• Физичкогеографске одлике географске 

средине као важан услов за развој 

пољопривредне производње 

• Заштита и унапређивање пољопривреде и 

животне средине  

• објасни утицај и значај рељефа, климе, воде, 

тла, биљних и животињских заједница за развој 

пољопривредне производње 

• препозна деградацију природне средине у 

окружењу и да предложи мере за заштиту и 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

1. праћење 
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унапређивање аграрног простора 

• изводи активности везане за заштиту и 

унапређивање пољопривреде и животне средине 

остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. 
 

Друштвени 

услови за развој 

пољопривреде 

6 

• Пораст светског становништва и расположиве 

количине хране 

• Повезаност структурних одлика становништва 

са производњом хране и начинима исхране 

• Миграције пољопривредног становништва и 

процес деаграризације 

• Сеоска насеља и сеоски атари као простори 

пољопривредне производње 

• Градови као аграрна тржишта 

• Научно-технолошки развој и просторна 

организација пољопривреде  

• објасни однос између броја становника на 

Земљи и расположивих количина хране 

• доведе у везу структуре становништва са 

производњом хране и начине исхране 

• објасни процес деаграризације као последицу 

миграције пољопривредног становништва 

• објасни везу између сеоских насеља као 

аграрних произвођача и градова као аграрних 

тржишта 

• наведе врсте агротехничких мера у 

пољопривреди (механизација, хемизација, 

мелиорација, аграрне револуције) 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

1. праћење 

остварености 

исхода 

2. тестове знања 

4. 
 

Географска 

својства биљне и 

сточарске 

производње 

14 

• Настанак, развој, границе и значај земљорадње 

и сточарства 

• Географско порекло и просторни размештај 

најважнијих биљних култура у Србији и у свету 

• важније врсте стоке 

• области гајења појединих врста стоке у свету и 

у нашој земљи 

• Заштита и унапређивање биљне и сточарске 

производње 

• опише настанак, развој и границе земљорадње 

• наведе значај и перспективе развоја 

земљорадње и сточарства 

• објасни географско порекло и просторни 

размештај производње најважнијих биљних 

култура у нашој земљи и у свету (житарице, 

поврће, воће, шећерна репа, шећерна трска, 

уљарице, кафа, какао, чај, дуван, зачини, 

наркотичне биљке, текстилне биљке, агруми, 

винова лоза...) 

• наведе важније врсте стоке које се гаје у свету 

и у нашој земљи 

• опише сточарске области у свету и у нашој 

земљи 

• предвиди мере за заштиту и унапређивање 

биљне и сточарске производње у свом окружењу 

 Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

1. праћење 

остварености 

исхода 

2. тестове знања 

 

Укупан број часова 32 

 

Корелација са другим предметима: Биологија, Хемија, Историја 

 

 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 2134 
 

 

А. Обавезни општеобразовни предмети: ЦВЕЋАР-ВРТЛАР (Трећи разред) 

Наставни предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Цвећар-вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 (,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др.правилници, 6/2012 – 

др.правилници, 5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018 – др.правилници) 

Циљеви предмета:  

• Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику 

• Развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевног (стандардног) језика у усменом и писаном изражавању 

• Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања, као и неговање културе дијалога 

• Оспособљавање за ефикасно комуницирање 

• Упознавање књижевне уметности 

• Унапређивање знања о сопственој култури и културама других народа 

• Развијање хуманистичког и књижевног образовања на најбољим делима српске и светске културне баштине 

• Упућивање ученика на истраживачки и критички однос према књижевности 

• Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности 

• Развијање трајног интересовања за нова сазнања  

  Задаци :  

             • овладавање знањима о српском књижевном језику, стицање вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом 

изражавању, приликом учења, образовања и интелектуалног развоја; 

             • унапређење културе језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, са 

развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура. 

•упознавањерепрезентативнихделасрпскекњижевнебаштинеиделаопштекњижевности, њиховеауторе, поетскеиестетскевредности; 

           • неговање и развијање  читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним књижевним делима 

из историје српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози; 

         • развијање литерарних афинитета да би ученици пожелели да постану читаоци рафинираног естетског укуса који ће умети да наистраживачки, стваралачки 

и активан начин читају књижевна дела свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;  

         • усвајање хуманистичких ставова, уверења и система вредности; 

        • оспособљавање за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова агресивног и 
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асоцијалног понашања и за развијање самосвести и личне одговорности; 

         • подстицање на саосећање са ближњима и одговорност према другом; 

Редн

и бр. 
Назив теме 

Бр. 

Часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

1. Модерна 11 

• Одлике симболизма и импресионизма 

• Шарл Бодлер: "Албатрос" 

• Богдан Поповић: "Предговор Антологији новије српске 

лирике" 

• Алекса Шантић: "Претпразничко вече" 

• Јован Дучић: "Благо цара Радована" (избор) или песма 

по избору 

• Милан Ракић: "Долап" или "Јасика" 

• В. П. Дис: "Можда спава" или С. Пандуровић: 

"Светковина" 

• Б. Станковић: дело по избору 

• Процена остварености исхода 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење 

остварености исхода 

2. тестове знања 

• наведе одлике правца, 

представнике и њихова дела 

• анализира одабрана дела, износи 

запажања и ставове 

2. 
Међуратна 

књижевност 
11 

• Одлике међуратне књижевности и представници у 

светској и српској књижевности 

• Тагоре: "Градинар" (избор)" 

• Душан Васиљев: "Човек пева после рата" 

• Милутин Бојић: "Плава гробница" 

• Милош Црњански: "Сеобе И" (одломак) 

• Иво Андрић: " Мост на Жепи" или приповетка по 

избору 

• Растко Петровић: "Људи говоре" или И. Андрић: "Ex 

Понто" 

• Процена остварености исхода 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1.праћење 

остварености исхода 

2. тестове знања 

• наведе одлике праваца, 

представнике и њихова дела 

• анализира одабрана дела, износи 

запажања и ставове 

3 

 

Савремена 

књижевност 
9 

• Савремена српска књижевност у другој половини 20. 

века 

• Савремена поезија - (по избору обрадити песму Васка 

Попе, Миодрага Павловића или Десанке Максимовић) 

• Савремена проза - Иво Андрић: "Проклета авлија" 

• Савремена драма - Душан Ковачевић: драма по избору 

• Процена остварености исхода 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1.праћење 

остварености исхода 

2. тестове знања 

• 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 

4. Лексикологија 7 • Синонимија Вредновање • препозна и одреди вредност 
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*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Грађанско васпитање, Верска настава, Социологија са правима грађана 

 

 

• Хомонимија 

• Антонимија 

• Полисемија 

• Састав лексике српског књижевној језика 

• Дијалектизми 

• Архаизми и историзми 

• Вулгаризми 

• Неологизми 

• Жаргонизми 

• Термини 

• Фразеологизми 

• Евалуавија- тест 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1.праћење 

остварености исхода 

2. тестове знања 

лексеме 

• наведе примере синонима, 

антонима, хомонима, жаргона… 

5. Синтакса 7 

• Синтаксичке јединице 

• Основне реченичне и синтагматске конструкције 

• Систем зависних реченица 

• Систем независних реченица 

• Напоредне конструкције 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1.праћење 

остварености исхода 

2. тестове знања 

• одреди синтаксичке јединице у 

реченици 

• препозна типове зависних, 

независних реченица и напоредних 

конструкција 

6. Правопис 7 

• Правописни знаци 

• Општа правила интерпункције у реченици 

• Скраћенице 

• Процена остварености исхода 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1.праћење 

остварености исхода 

2. тестове знања 

• 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 

• Лексичке вежбе 

• Стилске вежбе 

• Домаћи задаци 

• Говорне вежбе 

• Школски писмени задаци 2x2+2 

• Писање молбе, жалбе, биографије… 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1.праћење 

остварености исхода 

2. тестове знања 

• 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 

Укупан број часова  64    
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ЦИЉ  

ИСХОДИ НА КРАЈУ ТРЕЋЕГ 

РАЗРЕДА 

Ученик ће бити у стању да:  

ПРЕПОРУЧЕНЕ ТЕМЕ 

ОПШТЕ И СТРУЧНЕ И 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ  

КОМУНИКАТИВНЕ 

ФУНКЦИЈЕ  

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

СЛУШАЊЕ  

Оспособљавање 

ученика за разумевање 

усменог говора  

• разуме основне поруке и захтеве 

исказане јасним стандардним 

језиком када је реч о блиским 

темама (школа, посао, хоби) 

• разуме глобално суштину нешто 

дужих разговора или дискусија на 

састанцима, који се односе на 

мање сложене садржаје из струке, 

уколико се говори разговетно 

стандардним језиком, поставља 

питања и тражи објашњења у вези 

са темом дискусије/разговора  

• Свакодневни живот 

(генерацијски конфликти и 

начини превазилажења) 

• Образовање (образовање за све, 

пракса и припреме за будуће 

занимање, размена ученика) 

• Познате фирме, предузећа, 

установе, институције у земљама 

чији се језик учи 

• Културни живот (међународни 

пројекти и учешће на њима) 

• Заштита човекове околине 

(волонтерски рад) 

• Медији (штампа, телевизија, 

електронски медији) 

• Историјски догађаји/личности 

из земаља чији се језик учи 

1. Представљање себе и 

других 

2. Поздрављање 

(састајање, растанак; 

формално, неформално, 

специфично по 

регионима) 

3. Идентификација и 

именовање особа, 

објеката, боја, бројева 

итд.) 

4. Давање једноставних 

упутстава и команди 

5. Изражавање молби и 

захвалности 

6. Изражавање извињења 

7. Изражавање потврде и 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  

Комуникативна настава страних језика 

подразумева поимање језика као 

средства комуникације; инсистира на 

употреби циљног језика у учионици у 

добро осмишљеним контекстима од 

интереса за ученике; претпоставља 

примену тзв. Теацхер талк, одн. 

прилагођавање говорне делатности 

наставника интересовањима и знањима 

ученика; инсистира на комуникативном 

аспекту употребе језика, одн. на значењу 

језичке поруке, а не толико на 

граматичној прецизности исказа; 

претпоставља да се знања ученика мере 

Наставни предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Цвећар - вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

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 (,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др.правилници, 6/2012 – 

др.правилници, 5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018 – др.правилници) 

Циљ  наставе предмета: Развијање сазнајних и интелектуалних способности и стицње позитивног односа перема другим културамауз уважавање различитости 

и усвајање знања и умења потребних у комуникацији на страном језику у усменом и писаном облику. 

Задаци: Ученици требас да буду оспособљени да у школској и ваншколској свакодневици могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано и 

сходно ситуацији, продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да страни језик користе и после завршетка свог образовања, 

функционално, у будућем послу или даљем образовању, стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да уоче контрасте и врше поређења у односу на 

сопствену стварност, упознају текстове који су погодни за праћење иновација у струци. 
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• Свет компјутера 

(предности и мане употребе 

компјутера)  

СТРУЧНЕ ТЕМЕ  

• Као у првом разреду  

негирање 

8. Изражавање допадања и 

недопадања 

9. Изражавање физичких 

сензација и потреба 

10. Исказивање 

просторних и временских 

односа 

11. Давање и тражење 

информација и 

обавештења 

12. Описивање и 

упоређивање лица и 

предмета 

13. Изрицање забране и 

реаговање на забрану 

14. Изражавање 

припадања и поседовања 

15. Скретање пажње 

16. Тражење мишљења и 

изражавање слагања и 

неслагања 

17. Тражење и давање 

дозволе 

18. Исказивање честитки 

19. Исказивање препоруке 

20. Изражавање хитности 

и обавезности 

21. Исказивање сумње и 

несигурности  

прецизно дефинисаним релативним, а не 

толико апсолутним критеријумима 

тачности.  

Један од кључних елемената 

комуникативне наставе је и социјална 

интеракција кроз рад у учионици. Она се 

базира на групном или индивидуалном 

решавању проблема, потрази за 

информацијама и мање или више 

комплексним задацима. У тим задацима 

увек су јасно одређени контекст, 

процедура и циљ, чиме се унапређује 

квантитет језичког материјала који је 

неопходан услов за било које учење 

језика. Такозвана комуникативно-

интерактивна парадигма у настави 

страних језика, између осталог, 

укључује и следеће компоненте: 

• усвајање језичког садржаја кроз 

циљано и осмишљено учествовање у 

друштвеном чину 

• поимање наставног програма као 

динамичне, заједнички припремљене и 

ажуриране листе задатака и активности 

• наставник је ту да омогући приступ и 

прихватање нових идеја 

• ученици се третирају као одговорни, 

креативни, активни учесници у 

друштвеном чину 

• уџбеници су само један од ресурса; 

осим њих препоручује се и примена 

других извора информација и 

дидактичких материјала, поготову кад је 

реч о стручним темама 

• учионица постаје простор који је 

могуће реструктурирати из дана у дан  

ЧИТАЊЕ  

Оспособљавање 

ученика за разумевање 

прочитаних текстова  

• разуме једноставније текстове 

(стандардна писма, информације о 

процесу рада у струци) који су 

писани обичним језиком или 

језиком струке 

• разуме опис догађаја и осећања 

• разуме основни садржај као и 

важније детаље у извештајима, 

брошурама и уговорима везаним за 

струку  

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 
Напомена: 

У трећем разреду трогодишње 

средње стручне школе нису 

предвиђени нови граматички 

садржаји. У настави се 

систематизују и утврђују они 

граматички садржаји чије 

савладавање ученицима 

представља посебну тешкоћу а 

који се у датој струци често 

користе.  

ГОВОР  • једноставним средствима опише 

статус и образовање, будуће 

      Важан циљ у учењу страног језика у 

средњим стручним школама је 
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Оспособљавање 

ученика за кратко 

монолошко излагање 

и за учешће у дијалогу 

на страном језику  

запослење 

• опише делатност, фирму, процес 

рада или пак преприча телефонски 

разговор или одлуке неког 

договора у оквиру познате лексике 

• образложи краће своје намере, 

одлуке, поступке  

овладавање језиком струке, и то у 

оноликој мери која је неопходна да се 

језик користи ради информисаности и 

оспособљености за једноставну 

комуникацију у усменом и писаном 

облику на страном језику. Тај сегмент 

наставе страног језика који се 

прогресивно увећава од 20 до 50% током 

четворогодишњег образовања мора да 

буде јасно дефинисан и у складу са 

исходима везаним за квалификације 

струке. 

Неопходно је да стручна тематика која 

се обрађује на страном језику прати 

исходе појединих стручних предмета и 

буде у корелацији са њима. Реализација 

наставе језика струке се много више 

огледа у развијању рецептивних 

вештина него продуктивних јер је сврха 

учења страног језика, у првој линији, 

усмерена на то да се ученици оспособе 

да прате одређену стручну литературу у 

циљу информисања, праћења иновација 

и достигнућа у области струке, 

усавршавања и напредовања.  

ПИСАЊЕ  

Оспособљавање 

ученика за писање 

краћих текстова 

различитог садржаја  

• попуњава рачуне, признанице и 

хартије од вредности 

• напише једноставно пословно 

писмо према одређеном моделу 

• опише и појасни садржај схема и 

графикона везаних за струку  

ИНТЕРАКЦИЈА  

Оспособљавање 

ученика за учешће у 

дијалогу на страном 

језику и размену 

краћих писаних 

порука  

• поведе, настави и заврши неки 

једноставан разговор, под условом 

да је лице у лице са саговорником 

• буде схваћен у размени идеја и 

информација о блиским темама у 

предвидљивим, свакодневним 

ситуацијама  

      Стога је спектар текстова који се 

препоручују велики: шематски прикази, 

упутства о примени апарата, 

инструмената или пак материјала, 

хемикалија, рецепти, декларације, краћи 

стручни текстови чији је садржај 

релевантан за тематске садржаје 

стручних предмета, извештаји, каталози, 

програми сајамских активности и сл. 

Веома је битно у раду са таквим 

текстовима одредити добру дидактичку 

подршку. Добро осмишљени налози 

упућују на то да одређене текстове, у 

МЕДИЈАЦИЈА  

Оспособљавање 

ученика да преводи, 

• Сажима садржај текста, филма, 

разговара и сл.  
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сажима и препричава 

садржај краћих 

усмених и писаних 

текстова  

зависности од тежине и важности 

информација које они носе, треба 

разумети глобално, селективно или пак 

детаљно. Продуктивне вештине треба 

ограничити на строго функционалну 

примену реалну за захтеве струке. То 

подразумева писање кратких порука, 

мејлова у оквиру пословне 

комуникације (поруџбенице, 

рекламације, захтеви, молбе) и вођење 

усмене комуникације која омогућава 

споразумевање на основном нивоу било 

у директном контакту са саговорником 

или у телефонском разговору.  

Предвиђен је по један писмени 

задатак у сваком полугодишту.  

МЕДИЈСКА 

ПИСМЕНОСТ  

Оспособљавање 

ученика да користе 

медије као изворе 

информација и 

развијају критичко 

мишљење у вези са 

њима  

• идентификује различита 

гледишта о истој теми  

         

ЗНАЊА О ЈЕЗИКУ  • коректно употребљава 

једноставне структуре користећи 

зависне реченице (уз одређене 

системске елементарне грешке 

које глобални смисао не доводе у 

питање)  
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ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

I. РЕЧЕНИЦА  

- Систематизација свих типова упитних реченица 

- Директна и индиректна питања 

- Индиректни говор: рецептивно и продуктивно 

а) изјаве и питања - без промене глаголског времена (глагол главне реченице у једном од садашњих времена) 

б) молбе, захтеви, наредбе 

- Индиректни говор: само рецептивно 

а) изјаве са променом глаголских времена 

- Одређене релативне клаузе 

- Сложене реченице: временске клаузе, узрочне клаузе, допусне клаузе  

II. ИМЕНИЧКА ГРУПА  

1. Члан 

- Разлике између одређеног и неодређеног члана у ширем контексту 

2. Именице 

- Бројиве и небројиве именице 

3. Заменички облици 

а) Заменице 

- Личне заменице у функцији субјекта и објекта 

- Показне заменице 

- Односне заменице 

б) детерминатори 

- Показни детерминатори 

- Неодређени детерминатори 

- Присвојни детерминатори  

4. Придеви 

- Обновити компарацију придева 

- tоо/not…еnоugh/not  аs… (аs)/…than 

5. Бројеви 

- Обновити просте и редне бројеве 

6. Кванитификатори  

III ГЛАГОЛСКА ГРУПА  

1. Глаголи 

- Обновити разлику у употреби Present Simple, Present Continutous ; Past Simple, Past Continuous 
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- Обновити све употребе Present Perfect 

- Used  tо 

- Начини изражавања будућности, планова у будућности (going to, will) 

- Модални глаголи: should,must, will, may, might 

- Пасивне конструкције - садашње и прошло време – the Present Simple,Past Simple (продуктивно и рецептивно), 

- Present perfect possive (рецептивно) 

3. Предлози и најчешћи прилози за оријентацију у времену и простору. 

4. Први кондиционал (рецептивно и продуктивно) други кондиционал (рецептивно  
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Наставни предмет: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, прооизводња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Цвећар- вртлар 

Годишњи фонд часова: Теорија Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

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 (,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др.правилници, 6/2012 – 

др.правилници, 5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018 – др.правилници) 

ЦИЉ ПРЕДМЕТА  

Општи циљ предмета:  

Циљ физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно - образовним подручјима, 

допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени 

моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада.  

Посебни циљеви предмета:  

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

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

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

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

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

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме 

ученик ће бити у стању 

да: 

1. 

• Здравствена 

култура и физичка 

активност, као 

основа за 

реализовање 

постављених 

циљева и исхода; 

 

• Вежбе обликовања (јачања, лабављење и растезање); 

• Вежбе из корективне гимнастике; 

• Провера стања моторичких и функционалних 

способности; 

   Праћење напретка 

ученика у физичком 

васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве 

школске године, на основу 

методологије праћења, 

мерења и вредновања 

ефеката у физичком 

васпитању – стандарди за 

• 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 
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оцењивање физичких 

способности ученика и 

постигнућа у спортским 

играма  

 

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; 

2. 

• Развој моторичких 

и функционалних 

способности човека, 

као основа за 

реализовање 

постављених 

циљева и исхода; 

 

• Вежбе снаге без и са малим теговима (до 4 кг.); 

• Трчање на 60 м и 100 м; 

• Трчање на 800 м ученице и 1000 м ученици; 

• Вежбе растезања (број понављања и издржај у крајњем 

положају), 

• Полигони спретности и окретности и спортске игре; 

• Аеробик; 

   Праћење напретка 

ученика у физичком 

васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве 

школске године, на основу 

методологије праћења, 

мерења и вредновања 

ефеката у физичком 

васпитању – стандарди за 

оцењивање физичких 

способности ученика и 

постигнућа у спортским 

играма  

 

• 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; 

3. 

• Усвајање знања, 

умења и вештина из 

спортских грана и 

дисциплина као 

основа за 

реализовање 

постављених 

циљева и исхода;  

• Програм по избору 

ученика:  

• Ритмичка 

 

ПРОГРАМ ПО ИЗБОРУ УЧЕНИКА  

• РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА И НАРОДНИ 

ПЛЕСОВИ 

- Савладавање основних вежби: докорак,", 

мењајући корак галопом у свим правцима, полкин 

корак, далеко високи скок, "makazice; 

- Систематска обрада естетског покрета тела у 

месту и у кретању без реквизита и са реквизитима, 

користећи при томе различиту динамику, ритам и 

темпо, 

- Примена савладане технике естетског покрета и 

   Праћење напретка 

ученика у физичком 

васпитању се обавља 

сукцесивно у току читаве 

школске године, на основу 

методологије праћења, 

мерења и вредновања 

ефеката у физичком 

васпитању – стандарди за 

оцењивање физичких 

способности ученика и 

• 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, 
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гимнастика и 

народни плесови;  

• Спортска игра (по 

избору);  

• Рукомет;  

• Фудбал;  

• Кошарка;  

• Одбојка;  

• Пливање;  

• Борилачке 

вештине;  

• Клизање, смучање; 

кретања у кратким саставима. 

- Треба савладати најмање пет народних плесова. 

- Припрема за такмичење и приредбе и учешће на 

њима.  

• СПОРТСКА ИГРА (по избору) 

- Понављање и учвршћивање раније обучаваних 

елемената игре. 

- Даље проширивање и продубљавање техничко-

тактичке припремљености ученика у складу са 

изборним програмом за дату игру.  

РУКОМЕТ 

- Увежбавати основне техничке елементе који су 

предвиђени програмским садржајима за основну 

школу. 

- Покривање и откривање играча, одузимање 

лопте, ометање противника. Општи принципи 

постављања играча у одбрани и нападу. Напад са 

једним и два играча и напад против зонске 

одбране. Зонска одбрана и напад "човек на 

човека". Уигравање кроз тренажни процес. 

 

- Правила игре. 

- Учествовање на разредним, школским и 

међушколским такмичењима.  

ФУДБАЛ 

- Увежбавати основне техничке елементе који су 

предвиђени програмским садржајима за основну 

школу. 

- Покривање и откривање играча, одузимање 

лопте и ометање противника. Општи принципи 

постављања играча у нападу и одбрани. Разне 

варијанте напада и одбране. Уигравање кроз 

тренажни процес. 

Правила малог фудбала. 

Учествовање на разним школским и 

међушколским такмичењима.  

КОШАРКА 

- Увежбавати основне техничке елементе који су 

предвиђени програмским садржајима за основну 

постигнућа у спортским 

играма  

 

технику и тактику 

спортске игре као и 

вежбе из осталих 

програмом предвиђених 

садржаја 

• Детаљније опише 

правила спортске гране 

за коју показује посебан 

интерес - за коју школа 

има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика 

физичког васпитања 

важно, да активно 

учествује у процесу 

наставе и да самостално 

спроводи одређен 

програм физичке и 

спортске активности; 

• Жели да се бави 

физичким, односно 

спортским 

активностима, пошто 

сагледава (детектује) 

позитивне 

карактеристике физичке 

и спортске активности - 

њихове позитивне 

утицаје на здравље, 

дружење и добро 

расположење; 

• Сагледа негативне 

утицаје савременог 

начина живота (пушење, 

дрога, насиље, 

деликвентно понашање) 

и буде свестан да је 

физичким, односно 

спортским 
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школу 

- Техника кошарке. Шутирање на кош из места и 

кретања, шут са једном или обема рукама, са 

разних одстојања од коша. Постављање и кретање 

играча у нападу и одбрани. Одбрана "зоном" и 

"човек на човека". Напад против ових врста 

одбрана. Контранапад у разним варијантама и 

принцип блока. 

Правила игре и суђење. 

Учествовање на разредним и школским 

такмичењима.  

ОДБОЈКА 

- Увежбавати основне техничке елементе који су 

предвиђени програмским садржајима за основну 

школу 

- Техника одбојке. Игра са повученим и 

истуреним центром. Смечирање и његова блокада. 

Уигравање кроз тренажни процес. 

- Правила игре и суђења. 

- Учествовање на одељенским, разредним и 

међушколским такмичењима.  

ПЛИВАЊЕ 

- Упознавање и примена основних сигурносних 

мера у пливању; 

- Усвајање две технике пливања (по склоностима 

и избору ученика). Вежбање ради постизања 

бољих резултата. Скок на старту и окрети. 

- Учествовање на одељенским, разредним и 

међушколским такмичењима.  

БОРИЛАЧКЕ ВЕШТИНЕ 

- Избор борилачке вештине која се изучава на 

матичним факултетима спорта и физичког 

васпитања, и која је у програму Школских 

спортских такмичења. Наставник у складу са 

могућностима школе и интересовањима ученика 

предлаже наставни програм.  

КЛИЗАЊЕ И СКИЈАЊЕ 

- Програмски задаци из клизања и скијања обухватају 

савладавање основне технике и упознавање са правилима 

активностима могуће 

предупредити негативне 

утицаје; 

• Комуницира путем 

физичких односно 

спортских активности са 

својим друговима и 

ужива у дружењу и 

контактима; 

• Доводи у везу 

свакодневни живот и 

способност за учење и 

практичан рад са 

физичким, односно 

спортским 

активностима и 

правилном исхраном; 

• самостално бира 

физичку, односно 

спортску активност и 

изводи је у окружењу у 

коме живи (да ли си ово 

намерно избацио?. 

• Објасни да покрет и 

кретање, без обзира на 

то којој врсти физичке, 

односно спортске 

активности припада, 

има своју естетску 

компоненту (лепота 

извођења, лепота 

доживљаја); 

• Ужива у извођењу 

покрета и кретања; 

• Наводи основне 

олимпијске принципе и 

примењује их на 

школским спортским 

такмичењима и у 
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такмичења. Наставник предлаже наставни програм, који се 

заснива на програму клизања и предмета скијање на 

матичним факултетима. 

слободном времену; 

• Препозна 

нетолерантно понашање 

својих другова и реагује 

на њега, шири дух 

пријатељства, буде 

истрајан је у својим 

активностима. 

• Се правилно односи 

према окружењу у коме 

вежба, рекреира се и 

бави се спортом, што 

преноси у свакодневни 

живот 

• Учествује на школском 

такмичењу и у систему 

школских спортских 

такмичења 

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе • Тестирање и провера савладаности стандарда из основне школе (6 часова)• Теоријских часова (1 у првом и 1 у 

другом полугодишту).•Спортске игре по избору школе-52 часа.• Провера знања и вештина (4 часа). 

Укупан број часова 64    
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Наставни предмет: МАТЕМАТИКА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Цвећар-вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

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 (,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др.правилници, 6/2012 – 

др.правилници, 5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018 – др.правилници) 

Циљеви предмета:  

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 

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 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

1. 
Аналитичка 

геометрија у равни 18 

• Системи линеарних једначина. Гаусов алгоритам 

• Декартов координатни систем у равни. 

Координате тачке и растојање између две тачке 

• Једначина праве у Декартовом правоуглом 

координатном систему. Општи и експлицитни 

облик једначине праве 

• Једначина праве одређена тачком и 

коефицијентом правца 

• Једначина праве одређена двема тачкама 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

1. усмену проверу 

знања 

2. писмену провера 

знања 

3. тестове знања 

• 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 
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Корелација са другим предметима : Физика, Експлоатација пољопривредних машина, Предузетништво 

 

• Узајамни положај две праве 

• Нормални облик једначине праве и растојање 

тачке од праве 

• Круг 

• Узајамни положај праве и круга 

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 

• 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 

2. 

Елементи 

финансијске 

математике 
10 

• Прост каматни рачун (каматни рачун од сто, више 

сто и ниже сто) 

• Примена простог каматног рачуна (рад са 

меницама и са рачуном штедног улога, потрошачки 

кредити) 

• Појам сложеног каматног рачуна 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

1. усмену проверу 

знања 

2. писмену провера 

знања 

3. тестове знања 

• 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 

 
Писмени задаци са 

исправкама 4 
Писмени задаци 

Исправак писменог задатка 

Индивидуални рад 

писмено 

 

Укупан број часова 32    
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Наставни предмет: ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Цвећар-вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

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 (,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др.правилници, 6/2012 – 

др.правилници, 5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018 – др.правилници) 

Циљеви предмета: 

– Проширивање знања о односу човека и животне средине; 
– Разумевање структуре екосистема и биосфере; 
– Схватање концепта одрживог развоја; 

- Проширивање знања о различитим облицима загађивања животне средине и њиховим утицајима на здравље човека. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама Вредновање остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. 

Основни 

појмови 

екологије 

10 

• Дефиниција, предмет истраживања 

и значај екологије 

• Структура екосистема 

• Процеси који се одигравају у 

екосистему 

• Биодиверзитет 

• Биосфера као јединствени еколошки 

систем Земље 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

 Усмене провере знања 

 Писане провере 

Континуирано праћење достигнутих 

исхода и нивоа постигнутих 

компетенција. 

• Дефиниција, предмет истраживања и значај 

екологије 

• Структура екосистема 

• Процеси који се одигравају у екосистему 

• Биодиверзитет 

• Биосфера као јединствени еколошки систем 

Земље  

 

2. 

Животна 

средина и 

одрживи 

развој 

12 

• Извори загађивања животне средине 

• Последице загађивања животне 

средине 

• Заштита животне средине и 

одрживи развој 

• Глобалне промене у животној 

средини и њихове последице 

• наведе изворе загађивања животне средине 

• анализира врсте загађивања свог 

непосредног окружења 

• процени последице загађивања животне 

средине 

• објасни значај одрживог развоја 

• наведе облике енергетске ефикасности 

• наведе узроке нестајања биљних и 
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*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Географија, Физика, Хемија, Исхрана људи  

 

 

 

 

 

 

 

животињских врста на територији Србије 

• испољи одговоран однос према домаћим 

животињама, кућним љубимцима, огледним 

животињама, крзнашицама и осталим 

угроженим животињским и биљним врстама 

• процени последице глобалних климатских 

промена 

 

3. 

Еколошка 

култура 
10 

• Уређење животног и радног 

простора 

• Потрошачка култура 

• Употреба ГМ хране 

• Утицај савременог начина живота 

на здравље човека 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

 Усмене провере знања 

 Писане провере 

Континуирано праћење достигнутих 

исхода и нивоа постигнутих 

компетенција. 

• објасни значај одржавања личне хигијене, 

хигијене животног и радног простора 

• разликује адитиве опасне по здравље 

• објасни значај употребе производа у складу 

са декларацијом и упутством у циљу очувања 

сопственог здравља и заштите животне 

средине 

• процени значај употребе биоразградиве 

амбалаже 

• објасни начине и значај одлагања отпада 

• протумачи утицаје стреса, буке, 

психоактивних супстанци, брзе хране и 

физичке активности на здравље човека 

Укупан број часова         32      
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Наставни предмет: СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Цвећар-вртлар 

Годишњи фонд часова: 

 

Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

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 (,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др.правилници, 6/2012 – 

др.правилници, 5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018 – др.правилници) 

– Циљеви предмета:  Оспособљава ученика за живот у друштву изложеном сталним променама и изазовима које доноси развој савременог друштва 

– Развија способност, код ученика, за улогу одговорног грађанина, за живот  у демократски уређеном и хуманом друштву; 

– Унапређује ученичке  способности за све облике комуникације, дијалога и исказивања аргументованог става; 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. 

Структура и 

организација 

друштва 
8 

 Појам и елементи друштва 

 Друштвене групе 

 Брак и породица 

 Друштвена подела рада 

 Друштвено раслојавање 

 Друштвене установе и 

организације 

 Насеља и становништво 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење 

остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове 

практичних 

вештина 

 

 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 друштвене 

организације и направи разлику између њих 

 разликује особености сеоског и градског 

становништва 

 

2. 
Држава и политика 4 

 Политика - вештина управљања 

друштвом 

 Појам и развој демократије 

 Конститутивни елементи државе 

 Подела власти 

 Oрганизације грађана 

 Политичке партије 

 Избори 

 Скупштина 

 Државни органи власти 

 опише улогу политике у друштву 

 објасни појам, развој и облике демократије 

 разликује законодавну, извршну и судску власт 

 разликује удружења грађана и политичке 

партије 

 препозна идеолошке разлике партија и поделу 

на левицу, десницу и центар 

 схвати изборни поступак и конституисање 

скупшине и владе 

 разликује државне органе власти 
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 Облици аутономије 

 Демократска локална самоуправа 

 разликује аутономију и локалну самоуправу 

 разуме функционисање локалне самоуправе 

 

3. 

Грађанин и његова 

права и слободе  
6 

 Политичке слободе и права 

грађана 

 Економске слободе и права 

грађана 

 Личне слободе и права грађана 

 Остале слободе и права грађана 

 Заштита уставом гарантованих 

права и слобода 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење 

остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3.тестове практичних 

вештина 

 

схвати људска права и слободе и свој положај у 

друштву 

зна на који начин се штите права и слободе 

грађана 

4. 

Устав и правна 

држава у  

Републици Србији 

4 

 Значење Устава Републике Србије 

 Принципи уставност и законитости 

 Уставни суд 

4. Редовни судови 

схвати значај устава као највишег правног акта 

разликује устав од закона 

направи преглед развоја уставности у Србији 

уочи значај владавине права и правне државе 

зна основне одредбе Устава Републике Србије 

схвати функционисање правосудног система 

Републике Србије 

5. Култура и друштво 6 

 Појам културе и цивилизације 

 Религија 

 Настанак религијског мишљења 

 Монотеистичке религије 

 Хришћанство 

 Обичај и морал 

 Уметност 

 Масовна култура 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1    праћење 

остварености исхода 

2     тестове знања 

3 тестове 

практичних 

вештина 

 

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  

5. схвати разлику између уметности, масовне 

културе, подкултуре, шунда и кича 

6. 

Друштвене 

промене и развој 

друштва 

4 

 Појам и врсте друштвених 

промена 

 Друштвена покретљивост 

Друштвени развој 

 

идентификује друштвене промене 

зна основне карактеристике хоризонталне и 

вертикалне покретљивости 

препозна друштвени развој 

формира став према савременим тенденцијама у 

развоју глобалног друштва 

укупан број часова       32    *Корелација са другим наставним предметима/модулима:Историја 
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Б. Изборни предмет: ЦВЕЋАР  - ВРТЛАР (Трећи разред) 

Наставни предмет: ВЕРСКА НАСТАВА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Цвећар-вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

30    

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње школе ("Сл. Гласник РС - Просветни гласник", бр. 6/2003, 23/2004, 9/2005 и 11/2016) 

ЦИЉЕВИ верске наставе, као изборног предмета, у оквиру средњошколског образовања и васпитања јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство 

традиционалних цркава и верских заједница које живе и делају на нашем животном простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот 

и 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. Притом упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене, историјски дате цркве или верске заједнице треба да се 

остварује у отвореном и толерантном дијалогу, уз уважавање других религијских искустава и философских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних 

искустава и достигнућа човечанства. 

ЗАДАЦИ верске наставе су 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; 

- буди потреба и 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;  

- развија и негује 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 своје властите личности и ка 

остваривању сусрета са светом, са природом и, пре и после свега, са Богом; 

- изграђује способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског стваралаштва у науци и другим 

областима; 

- изграђује свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и 

природи. 

Православни катихизис (веронаука) 

ЦИЉ наставе православног катихизиса (веронауке) у средњем образовању и васпитању јесте да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући 

две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки (будући) живот (димензију идеалног). То значи да ученици систематски 

упознају православну веру у њеној доктинарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се излагање хришћанског виђења живота и 

постојања света обавља у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којима се настоји показати да хришћанско виђење 

(литургијско, као и подвижничко искуство Православне Цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и верско 

образовање. Све ово спроводи се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и на делатном плану, уз настојање да се доктринарне поставке 
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спроведу у свим сегментима живота (однос са Богом, са светом, са другим људима и са собом). 

ЗАДАЦИ у настави православног катихизиса (веронауке) су да код ученика: 

- развије отвореност и однос према Богу као Другој и другачијој Личности у односу на нас, као и отвореност и однос према другом  човеку као икони Божјој, 

личности, такође, другачијој у односу на нас, те да се између ове две релације оствари узајамно зависна веза (свест о заједници); 

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

односу са природом која нас окружује и друго, као и за одговарање на питања у светлу православне хришћанске вере и искуства Цркве; 

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

областима стваралаштва (при чему се остварује комплементарност са другим наукама); 

- помогне у одговорном обликовању заједничког живота са другим, у изналажењу равнотеже између властите личности и заједнице, у остварењу сусрета са 

светом (са људима различитих култура, религија и погледа на свет, са друштвом, са природом) и са Богом; најзад, 

- изгради уверење да је свет и све што је у њему, створен за вечност, да су сви створени да буду причасници вечног живота, те да се из те перспективе код ученика 

развије способност разумевања, преиспитивања и вредновања сопственог односа према другом човеку као непоновљивом бићу и према  творевини Божјој и 

изгради спремност на покајање. 

ЦИЉ наставе у трећем разреду јесте да се ученицима аргументовано предочи да је Исус Христос једини спаситељ створеног света зато што је само у његовој 

личности остварена заједница тварне природе с Богом. 

ЗАДАЦИ наставе православног катихизиса јесу да ученици: 

- стекну свест о томе да је Тајна Христова циљ стварања света; 

- уоче да је првородни грех променио начин остварења циља због кога је свет створен, али не и сам циљ; 

- запазе да се Тајна Христова поистовећује са Литургијом; 

- уоче да апостолским прејемством, посредством Духа Светога, преко Литургије и као Литургија, будуће Царство Божије улази у историју; 

- запазе разлику између иконографског приказивања распећа и васкрсења Христовог у православној и ренесансној традицији. 

Садржај 

Тајна Христова - јединство Бога и човека као циљ због кога је Бог створио свет. 

Христово оваплоћење и страдање, смрт као последица греха првих људи. 

Бог је васкрсао Христа из мртвих Духом Светим (превазилажење смрти за створену природу као плод слободне, личне заједнице Бога и човека у Христу). 

Исус Христос као нови Адам и начелник све твари. 

Улога Духа Светог у сједињењу људи и створене природе са Христом (Дух Свети конституише Цркву као конкретну Литургијску заједницу кроз крштење, 

миропомазање и рукоположење). 

Литургија као икона истинског постојања света - Царства Божијег (спасење света заједничко дело Св. Тројице и људи; разлика између Бога и људи, али не и 

њихова одељеност). 

Апостолско прејемство (епископ као икона Христа, свештеници иконе апостола, Литургија као икона будућег века). 

Распеће и Васкрсење Христово у православној иконографији. 

Начин остваривања програма 

Циљ наставе у трећем разреду средње школе јесте да се ученицима аргументовано предочи да је Исус Христос једини спаситељ створеног света зато што је само 

у његовој личности остварена заједница тварне природе с Богом. 

Тему Тајна Христова... треба реализовати на тај начин што ће се ученицима предочити одлуке 1. и 4. Васељенског сабора, затим то протумачити на основу Св. 

Писма, како Новог, тако и Старог завета. У оквиру ове теме треба ученицима скренути посебну пажњу на следеће чињенице: да је Христос потпуни човек и 

потпуни Бог, односно Син Божији, да су у једној личности Сина Божијег поново сједињене, "нераздељиво и непроменљиво", човечанска, односно тварна, и 
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нетварна, Божанска природа, које су падом првог човека Адама биле разједињене. Указати, дакле, на паралелу између Христа, новог Адама, и старог Адама. На 

основу овог сједињења, Христос је постао нови Адам и једини посредник између Бога и створене природе, јер је једино у њему створена природа остварила 

сједињење с Богом, а на тај начин и бесмртно постојање. Такође, треба указати ученицима на то да су у остварењу тајне Христове пројављује слобода, како 

Божија у односу на човека, тако и човекова у односу на Бога. Дакле, све оно што је први човек, Адам, требало да учини, а није учинио због слободног одбијања да 

то учини, учинио је Христос. Треба указати, такође, и на важност учења о Христу за нас људе и за наше спасење. (Погодно штиво за боље разумевање ове 

проблематике јесте чланак: Ј. Зизијулас, Христологија и постојање.) 

Тему Христово оваплоћење и страдање... треба реализовати на тај начин што ћемо најпре изложити ове догађаје на основу описа Св. Писма Новог завета, а затим 

протумачити с посебним освртом на следеће елементе: да су оваплоћење и страдање Христово два различита догађаја, односно да оваплоћење Христово не 

садржи истовремено и смрт, као што је случај код нас људи који почињемо да умиремо кад се родимо. Христос није рођен на исти начин као и ми људи, од мужа 

и жене, он је Син Божији који се слободно рађа као човек и слободно страда, и то ради нашег спасења, будући да је Бог, и зато  нестрадалан и нематеријалан, тј. 

учинио је оно што је први човек Адам одбио да учини што нас упућује на закључак да је Син Божији постао човек и страдао због греха првог човека Адама. У 

Христу је откривен циљ због кога је Бог створио свет и човека на крају стварања, тј. да је Бог створио свет да се сједини с Њим кроз човека, у једној личности и да 

тако постоје вечно, што нас опет упућује на закључак да би се тајна Христова остварила и да први човек није погрешио, зато што је та тајна сједињење Бога и 

човека и што без тог сједињења тварна природа не би могла да постоји. Међутим, овде треба ученицима указати на то да смрт није саставни део првобитног 

Божијег плана о свету, већ да је она последица греха првог човека Адама. Дакле, да није било греха, не би било страдања и смрти, односно да први човек Адам 

није погрешио, он би постао Христос и не би окусио смрт. После греха, смрт је постала реалност за читаву природу и преноси се преко природног рађања. 

Овом темом се наглашава врло важна чињеница да без сједињења с Богом, односно сада са Христом, ниједно створено биће не може да превазиђе смрт. Ова 

констатација нас упућује на закључак да се спасење остварује једино у Цркви, односно у Евхаристијској заједници, јер је ту присутан Васкрсли Христос и једино 

тамо можемо остварити заједницу с Њим. 

Тему Бог је васкрсао Христа... треба такође обрадити најпре на основу сведочанстава о овом догађају забележених у Св. Писму Новог завета. Приликом 

развијања ове теме, треба ученицима указати на то да је Бог васкрсао Христа из мртвих, Духом Светим. Ово је важно због тога што се том констатацијом истиче 

да спасење, као превазилажење смрти за створену природу, није ствар природе, односно није механички, природни процес, већ је ствар слободе Божије и да се 

оно појављује као нови начин постојања створене природе, као литургијска заједница. Јер, Свети Дух својом делатношћу ствара литургијску заједницу - Цркву. 

Васкрсење Христово дакле, упућује на есхатолошки догађај свеопштег васкрсења мртвих и конституисања Царства Божијег који ће се догодити када то Бог Отац 

буде благословио, а Васкрсење Христово, односно литургијска заједница, јесте његов залог и предокус. 

Такође, треба, скренути пажњу ученицима да се Васкрсли Христос појављује у литургијском сабрању као онај који началствује Литургији и приноси Богу Оцу 

дарове Цркве, односно целу Цркву, о чему нам сведочи најпре Св. Писмо Новог завета, а затим и сама литургијска пракса Источне Цркве. 

Темама: Исус Христос као нови Адам... и Улога Духа у сједињењу људи са Христом... треба ученицима обратити пажњу на то да је Исус Христос савршен човек и 

да се једино у заједници с Њим остварује заједница с Богом. Ту заједницу са Христом људи могу да остваре једино посредством Духа Светога кроз Крштење у 

коме се показује наша слободна опредељеност за Христа и вера у Христа као Спаситеља и уласком у Литургијску заједницу. На овај начин Дух Свети 

конституише Цркву као Литургијску заједницу људи и природе с Богом у Христу. 

Тему Литургија као икона Царства Божијег... треба реализовати путем описа Литургије у контексту вере у обећано будуће Царство, указујући ученицима 

посебно на идентичност структуре Царства Божијег и Литургије: Христос окружен апостолима, анђелима и народом, односно епископ окружен свештеницима, 

ђаконима и народом. Такође, треба ученике упутити на то да је Литургија икона будућег Царства Божијег, а не слика прошлости. Ради разумевања разлике између 

иконе и слике, треба поћи од тога да је Царство Божије будући догађај, који се још увек није у потпуности остварио, али то Царство присуствује сад и овде, у 

икони преко Литургије. Зато је епископ у Литургији икона Христа, свештеници су иконе апостола итд. Односно мимо Литургије не постоји Царство Божије. За 

разлику од иконе, која онтолошки садржи Царство Божије, иако не и у потпуности, зато што је Царство Божије догађај будућности, слика подразумева Царство 

Божије као стварност која паралелно постоји са Литургијом или, пак, стварност која је постојала у прошлости. У овом контексту, ако слике, односно Литургије, и 

нема, прототип, тј. Царство Божије, и даље постоји. Ова разлика између иконе и слике, која се среће у контексту Литургије и Царства Божијег, утолико је 
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неопходна, уколико желимо да су Христос и Дух Свети реално присутни у Литургији, сад и овде, преко њених чланова, а што је неопходно ради нашег спасења, а 

не да у Литургији ми глумимо њихово присуство, будући да су они одвојени од нас и да су горе на небу, док су чланови литургијске заједнице само обични људи. 

(У контексту одређења иконе и поређења иконе и прототипа, треба навести одлуку 7. Васељенског сабора, док се за одређење односа између Литургије Царства 

Божијег треба послужити посланицама Св. Игњатије Богоносца, као и студијом Ј. Зизијуласа, Евахристија и Царство Божије). 

Тему Апостолско прејемство треба реализовати на основу закључака који ће следити из претходне теме, а они су следећи: будући да Христос и Дух Свети својом 

делатношћу доносе у историју будуће Царство Божије, Литургија није понављање догађаја из прошлости, већ је икона будућег стања ствари у Царству Божијем. 

Дакле, оно што треба подразумевати под "апостолским прејемством" јесте то да се Црква конституише не на основу прошлости, већ на основу будућности. Дух 

Свети, који кроз рукоположење конституише Цркву као Литургијску заједницу, чини то искључиво у оквиру Литургије - дарове и службе које раздаје људима 

чини за Литургију и ради ње. Отуда је сваки епископ у Литургијском сабрању икона Христа и свака Литургијска заједница под једним епископом је потпуна 

Црква - Једина, Света, Васељенска и апостолска. (Као помоћна литература за ову тему може да послужи студија: Ј. Зизијулас, Апостолско прејемство). 

У контексту иконографског приказивања Тајне Христове, односно оваплоћења, страдања, Васкрсења и Вазнесења Христовог, као и силаска Св. Духа на апостоле, 

треба ученицима посебно указати на литургијски оквир ових тема, тј. на однос у коме ови догађаји стоје с будућим Царством Божијим. (На пример, икона 

оваплоћења приказује да се у вези са рођењем Христовим дешава нешто необично, што није својствено рођењу обичне деце, односно да се родио Спаситељ света, 

да страдање Христово на крсту указује на то да смрт није последњи догађај којим се све завршава, већ да оно указује на наду васкрсења. Васкресење Христово 

приказује Христа који не васкрсава сам, већ Он силази у Ад и васкрсава сав род људски итд.). 

Опште напомене 

Оно што је најважније и што је основни циљ катихизиса јесте то да ученици постану чланови Литургијске заједнице. Јер, Литургија, као живо присуство Христа и 

као икона вечног постојања природе и човека, треба да dâ ипостас, односно да оцрквени и да dâ смисао нашем историјском живљењу. Зато треба, кад год је то 

могуће, ученике доводити, или упућивати на Литургијска сабрања. 

У току сваке године, конкретно пре свих наилазећих великих празника, како Господњих, тако и Богородичиних и светитељских, треба упознати ученике са 

историјом настанка празника и садржином догађаја који се славе. Кад је реч о светитељским празницима посебну пажњу треба обратити Србима светитељима: 

Св. Сави, Св. Симеону, на празник Видовдан итд. Ученици би требало да се упознају и с личностима светитеља које славе као Крсну славу. (У ту сврху треба пре 

свега користити житија тих светитеља која се могу наћи у: Јустин Поповић, Житија светих, Ћелије, Ваљево, а затим и осталу пригодну литературу). 

Такође, пре почетка Васкршњег поста, треба упознати ученике с његовом садржином и циљем, као и са богословском подлогом поста и његовом важношћу за 

човека. (Најпогоднија литература за то јесте: А. Шмеман, Велики пост, Крагујевац, последње издање.) 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи  

Образовни профил: Цвећар-вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

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 (,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др.правилници, 

6/2012 – др.правилници, 5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018 – др.правилници) 

Циљ  предмета:  

 Стицање знања, развијање вештина, усвајање вредности и формирање ставова који су претпоставка за успешан, одговоран и ангажован живот у 

демократском друштву; 

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

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

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да: 

1. 
Демократија и 

политика 
4 

 

Демократија, политика и власт 

Функционисања  институције демократије  

Механизми и начини контроле и 

ограничења власти у демократском 

поретку 

 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење 

остварености исхода 

 

 Објасни појмове демократија,  

политика, власт, грађански живот 

 Наведе   разлике између демократског и 

недемократског начина одлучивања 

 Објасни разлике  између непосредне и 

посредне демократије 

 Анализира различите начине 

ограничавања власти 

 Разликује надлежности 

законодавне,извршне и судске власти 

 

2. 
Грађанин и друштво 8 

 

 

Однос државе и грађанског друштва 

Појам грађанина  

Значај и начин  учествовања грађанина у 

политици 

Улога грађана у остваривању права 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење 

остварености исхода 

 

 Разуме политичко одређење појма 

грађанин/грађанка  

 Разуме  значај  поштовања закона у 

демократској држави  

 Објасни улогу локалне самоуправе и 

послове којима се она бави  
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  Објасни карактеристике и улогу 

цивилног друштва  

 Наведе могућности утицаја грађана на 

власт, правни и политичи систем 

(различите форме грађанског 

удруживања, различите форме 

грађанских иницијатива и акција) 

 Идентификује и анализира факторе који 

ометају/ подстичу демократски развој 

друштва 

 

3. 

Грађанска и 

политичка права и 

право на грађанску 

иницијативу 

8 

 

 

Право на грађанску иницијативу  

Партиципација грађана у процесу 

доношења одлука и право на 

самоорганизовање грађана 

Улога невладиних организација 

 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење 

остварености исхода 

 

 Објасни појам људских права 

 Наведе врсте људских права и објасни 

њихов садржај 

 Анализира предствљање људских 

права у актуелним  медијима 

 Објасни улогу појединца у заштити и 

оствариању људских права 

 Објасни појам грађанске иницијативе 

 Наведе надлежности  општине и 

послове којима се она бави 

 Разликује формалну од нефомалне 

иницијативе  

 Наведе форму и садржај формалног 

предлога грађанске иницијативе 

 Наведе  структуру, функционисање,  

правила  и  процедуре  рада 

Скупштине 

 Изведе симулацију заседања 

Скупштине поштујући све процедуре у 

процесу доношења одлука на предлог 

грађана 

 Oбјасни појам, карактеристике, улогу   

и врсте  удруживања грађана 

 Идентификује  и анализира активности 

и акције удружења грађана у својој 

локалној  заједници.   
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4. 
Планирање конкретне 

акције 
6 

 

Избор проблема 

Идентификација могућих решења 

Припрема нацрта акције 

Реализација акције (ван редовних часова и 

учионице) 

Анализа реализоване акције 

Представљање резултата акције 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење 

остварености исхода 

 

 Идентификује проблеме у својој 

локалној заједници 

 Анализира изабране  проблеме, 

изучава их 

 Предлаже активности и дискутује о 

њима са осталим члановима тима 

 Сарађује са члановима тима и 

учествује у доношењу одлука 

 Формулише циљеве  и кораке акције  

 Иницира активности ,прати их и 

оцењује  

6. Представи путем јавне презентацију 

нацрт акције и резултате акције 

Укупан број часова     32    

*Корелација са другим предметима/модулима: Српски језик и књижевност, Историја, Социологија са правима грађана, 
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В. Обавезни стручни предмети: ЦВЕЋАР-ВРТЛАР (Трећи разред) 

Наставни предмет: ЗАШТИТА БИЉА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Цвећар-вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32   12 

Недељни фонд часова: 1    

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 (,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др.правилници, 

6/2012 – др.правилници, 5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018 – др.правилници) 

Циљеви предмета:  

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

 Стицање основних знања о биљним штеточинама, типовима, времену и динамици настајања оштећења и њиховом препознавању; 

 Стицање основних знања о врстама корова; 

 Стицање знања о пестицидима, начину, времену и ефектима њиховe примене; 

 Стицање основних знања о мерама заштите биља, њиховој примени, значају и вештинама примене мера заштите биља. 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 
Садржаји 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Начин проверавања 

исхода/ циљева 

учења 

1a 

Болести и 

штеточине 

собног, 

резаног 

цвећа и 

садница 

ружа 

13 

Теорија: 

 Биљне болести  собног и резаног цвећа и 

садница ружа; 

 Сузбијање биљних болести собног и резаног 

цвећа и садница ружа; 

 Штеточине собног и резаног цвећа и садница 

ружа; 

 Сузбијање штеточина собног и резаног 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 значајнијих 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 настајања 

оштећења од штеточина собног, резаног 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

 Усмене провере 

знања; 

 Писане 

провере; 

 Континуирано 

праћење 

достигнутих 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 2162 
 

цвећа и садница ружа; 

 наведе мере заштите и време њиховог 

извођења код собног, резаног цвећа и 

садница ружа. 

исхода и нивоа 

постигнутих 

компетенција. 

 Праћење и 

контрола 

вођења 

дневника 

практичног 

рада 

1б  3 

Настава у блоку: 

 Примена интегралних мера заштите; 

 Припрема пестицида; 

 Примена пестицида. 

 примењује интегралне мере заштите; 

 припреми пестициде; 

 примени пестициде у заштити биља.  

2а 

Болести и 

штеточине 

дрвенастих 

украсних 

врста (дрвећа, 

жбуња и 

повијуша) 

10 

Теорија: 

 Биљне болести  дрвенастих украсних врста 

(дрвећа, жбуња и повијуша); 

 Сузбијање биљних болести дрвенастих 

украсних врста (дрвећа, жбуња и повијуша); 

 Штеточине дрвенастих украсних врста 

(дрвеће, жбуње и повијуше); 

 Сузбијање штеточина дрвенастих украсних 

врста (дрвећа, жбуња и повијуша). 

 наведе најзначајније болести дрвенастих 

украсних врста (дрвећа, жбуња и 

повијуша); 

 наведе најзначајније штеточине 

дрвенастих украсних врста (дрвећа, жбуња 

и повијуша); 

 опише симптоме значајнијих обољења 

дрвенастих украсних врста (дрвећа, жбуња 

и 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 

(дрвећа, жбуња и повијуша). 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

 Усмене провере 

знања; 

 Писане 

провере; 

 Континуирано 

праћење 

достигнутих исхода 

и нивоа постигнутих 

компетенција 

 Праћење и 

контрола 

вођења 

дневника 

практичног 

рада 
2б  3 

Настава у блоку: 

 Примена интегралних мера заштите; 

 Припрема пестицида; 

 Примена пестицида. 

 примењује интегралне мере заштите; 

 припреми пестициде; 

 примени пестициде у заштити биља.  

3а 
Болести, 

штеточине 
  

 наведе најзначајније болести биљака у 

травњаку;  
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА, ОДНОСНО МОДУЛИМА: 

Хемија, Биологија, Цвећарство, Повртарство, Лековито биље, Подизање и нега зелених површина, Украсно биље, Расадничарска производња, Пољопривредна 

техника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и корови 

травњака 

 наведе најзначајније штеточине биљака у 

травњаку; 

 наведе корове у  травњаку; 

 опише симптоме значајнијих обољења у 

травњаку;  

 опише оштећења од штеточина у 

травњаку;  

 опише 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. 

3б    

 примењује интегралне мере заштите; 

 припреми пестициде; 

 примени пестициде у заштити биља.  
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Наставни предмет: ЦВЕЋАРСТВО 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи  

Образовни профил: Цвећар-вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64  192 24 

Недељни фонд часова: 2  6  

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 (,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др.правилници, 

6/2012 – др.правилници, 5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018 – др.правилници) 

Циљеви предмета:  

 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; 

 Оспособљавање за производњу и примену ружа. 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 
Садржаји 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

Начин проверавања 

исхода/ циљева учења 

1а 

Цветно-

декоративне 

саксијске врсте 

цвећа 

18 

Теорија  

 Цветно-декоративне саксијске врсте:  

 морфологија,  

 специфичности размножавања,  

 услови гајења, 

  примена.  

 опише појам цветно декоративних 

саксијских врста цвећа;  

 наброји  и опише цветно 

декоративне саксијске врсте цвећа; 

 наведе и опише начин 

размножавања цветно 

декоративних саксијских врста 

цвећа; 

 наведе услове гајења цветно 

декоративних саксијских врста 

цвећа; 

 наведе мере цветно декоративних  

саксијских врста цвећа.  
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1б 

 

54 

Практична настава : 

 Размножавање цветно декоративних 

саксијских врста цвећа; 

 Мере неге цветно декоративних саксијских 

врста цвећа; 

 Примена цветно декоративних  саксијских 

врста цвећа. 

 

 припреми супстрат за 

размножавање цветно 

декоративних саксијских врста 

цвећа  

 примењује начине размножавања 

цветно декоративних саксијских 

врста; 

 примени мере неге цветно 

декоративних саксијских врста; 

 негује матичне биљке цветно 

декоративних саксијских врста 

цвећа; 

 припреми супстрат за гајење 

цветно декоративних саксијских 

врста цвећа по налогу; 

 аранжира цветно декоративне  

саксијске врсте цвећа по налогу;  

 

 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

 Усмене провере 

знања 

 Тест знања  

 Континуирано 

праћење 

достигнутих 

исхода и нивоа 

постигнутих 

компетенција 

 Тест практичних 

вештина 

 Праћење и контрола 

вођења дневника 

практичног рада. 
1в 6 

Настава у блоку: 

 Пресађивање цветно декоративних 

саксијских врста цвећа. 

 

 пресади (прелончава) цветно 

декоративне саксијске врсте цвећа; 

2а 

Лисно-

декоративне 

саксијске врсте 

цвећа 

14 

Теорија  

 Лисно-декоративне саксијске врсте:  

 морфологија,  

 специфичности размножавања, 

  услови гајења,  

 примена. 

 

 опише појам лисно- декоративних  

саксијских врста;  

 наброји  и опише лисно- 

декоративне саксијске врсте; 

 наведе и опише начине 

размножавања лисно- 

декоративних саксијских врста; 

 наведе услове гајења лисно- 

декоративних саксијских врста; 

 наведе мере неге лисно-

декоративних саксијских врста.  
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2б 

 

42 

Практична настава: 

 Размножавање лисно- декоративних 

саксијских врста; 

 Мере неге лисно- декоративних саксијских 

врста; 

 Примена лисно-декоративних  саксијских 

врста. 

 припреми супстрат за 

размножавање цветно 

декоративних саксијских врста 

цвећа  

 примени начине размножавања 

лисно- декоративних саксијских 

врста; 

 примени мере неге лисно- 

декоративних саксијских врста; 

 негује матичне биљке лисно-  

декоративних саксијских врста; 

 припреми супстрат за гајење 

лисно- декоративних саксијских 

врста по налогу; 

 аранжира лисно- декоративне  

саксијске врсте по налогу.  

2в 6 

Настава у блоку: 

 Пресађивање  лисно декоративних 

саксијских врста цвећа  

 пресади  лисно декоративне 

саксијске врсте цвећа 

3а 

Производња 

резаног цвећа             

14 

Теорија  

 Цветне врста за резање: 

 морфологија, 

  специфичности производње садног 

материјала, 

  услови гајења, 

  примена. 

 

 

 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 

3б 42 

Практична настава : 

 Производња садног материјала цветних 

врста за резање; 

 Мере неге цветних врста за резање;  

 примени начине производње 

садног материјала цветних врста за 

резање; 

 примени мере неге цветних врста 

за резање на отвореном и 
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 Берба, класирање и паковање цветних врста 

за резање. 

 

 

затвореном простору; 

 негује матичне биљке цветних 

врста за резање; 

 припреми супстрат за гајење 

цветних врста за резање  

 бере, класира и чува цветне врсте 

за резање. 

4а 

Производња 

ружа              

18 

Теорија  

 Производња садног материјала ружа; 

 Калемљење ружа; 

 Нега ружа; 

 Производња ружа за резани цвет; 

 

 

 опише морфолошке особине ружа; 

 наброји  и опише поделу ружа 

 наброји опише начине 

размножавања ружа,  

 објасни размножавање ружа 

калемљем; 

 опише поступке од вађена 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. 

4б 54 

Практична настава : 

 Производња садног материјала ружа; 

 Калемљење ружа; 

 Нега ружа; 

 Производња ружа за резани цвет. 

 

 

 сеје семе за производњу подлоге 

ружа; 

 калеми руже; 

 примењује мере неге садног 

материјала ружа; 

 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. 

4в 12 
Настава у блоку 

 Калемљење ружа 

 калеми руже; 

 примењује мере неге садног 

материјала ружа. 

Укупан број часова 280  

*Корелација са другим предметима/модулима: Основи биљне производње, Расадничарска производња, Повртарство. 
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Наставни предмет: АРАНЖИРАЊЕ ЦВЕЋА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Цвећар-вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64 32 96  

Недељни фонд часова: 2 1 3  

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 (,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др.правилници, 6/2012 – 

др.правилници, 5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018 – др.правилници) 

Циљеви предмета:  

 Стицање знања о материјалу за аранжирање; 

 Стицање знања о изради аранжмана од различитог биљног материјала; 

 Савладавање различитих техника аранжирања у зависности од прилике; 

 Оспособљавање за израду аранжмана; 

 Развијање еколошке свести и личне одговорности;  

 Развијање креативности и личног стила у аранжирању ; 

 Оспособљавање за праћење и примењивање нових трендова у изради аранжмана. 

Редни  

бр. 
Модул 

Бр.  

часова 
Садржаји 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

Начин проверавања 

исхода/ циљева учења 

1а 

Припрема цвећа 

и материјала за 

аранжирање са 

елементима 

обликовања 

14 

Теорија: 

 Биљни материјал за израду аранжмана (резано 

цвеће, гране дрвећа и шибља, плодови,...) 

 Прибор, алат, посуде и помоћна средства за 

израду аранжмана; 

 Ужицавање, резање, израда декоративних 

елемената за допуну аранжмана; 

 Конзервација биљног материјала (резање под 

водом, повећање површине упијања, 

 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; 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

 Усмене провере 

знања 

 Тест знања 

 Континуирано 

праћење 
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сагоревање стабљика, потапање, хемијска 

средства) . 

 Боја као елемент у аранжирању (примарне, 

секундарне, терцијарне, неутралне боје, 

контраст, хармонија боја); 

 Облик биљака у аранжману (подела према 

снази раста, са освртом на положај у 

аранжману). 

 наведе и објасни најчешће начине 

конзервирања биљног материјала; 

 наведе поделу и опише боје у 

аранжману; 

 наведе поделу и опише цветне врсте 

у зависности од њиховог облика. 

достигнутих 

исхода и нивоа 

постигнутих 

компетенција 

 Тест практичних 

вештина 

Праћење и контрола 

вођења дневника 

практичног рада 

1б 7 

Вежбе: 

 Коришћење маказа, цвећарског сунђера, 

цвећарске жице; 

 Прављење машни; 

 Избор посуда; 

 Правила слагања боја. 

 Користи биљни материјал 

 користи маказе, цвећарски сунђер, 

цвећарску жицу; 

 прави машне; 

 врши избор посуда; 

 црта аранжмане поштујући правила 

слагања боја. 

1в 21 

Практична настава: 

 Цвеће и материјал  за аранжирање;  

 Прибор, алат и посуде за аранжирање; 

 Декоративни елементи за допуну аранжмана; 

 Безбедност и здравље на раду; 

 Конзервација биљног материјала 

 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; 

2а 

Аранжирање 

цвећа у стилу 

икебане 
8 

Теорија: 

 Историјски развој икебане; 

 Основне гране у изради икебане (shin, soе, 

hikae); 

 Школа Охара ; 

 Морибана облик аранжирања (усправни стил, 

нагнути стил, каскадни стил, узвишени стил, 

контрасни стил); 

 Нагеире облик аранжирања (усправни стил, 

нагнути стил, каскадни стил, узвишени стил, 

контрасни стил)  ; 

 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 облике 

стилове Морибана стила 

аранжирања ; 

 опише Нагеире облик аранжирања; 

 наведе и опише стилове Нагеире 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

 Усмене провере 

знања 

 Тест знања 

 Континуирано 

праћење 

достигнутих 

исхода и нивоа 

постигнутих 
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аранжирања . компетенција 

 Тест практичних 

вештина 

Праћење и контрола 

вођења дневника 

практичног рада 

2б 4 

Вежбе: 

 Израчунавање дужине и уочавање положаја и 

нагиба главних и споредних грана у икебани, у 

зависности од стила аранжирања. 

 израчуна дужине и уочи положај и 

углова нагиба главних и споредних 

грана у икебани, у зависности од 

стила аранжирања. 

2в 12 

Практична настава: 

 Поступак израде аранжмана у морибана 

стилу; 

 Поступак израде аранжмана у нагеире стилу.  

 изведе поступак аранжирања 

користећи три основне гране и 

помоћне гране; 

 изради аранжман у Морибана стилу; 

 изради аранжман у Нагеире стилу. 

3а 

 Израда 

аранжмана  41 

Теорија: 

 Аранжмани према месту постављања: (подни, 

стони и зидни). 

 Израда букета (декоративни букети, венчани 

букети, каскадни букети, корсаж; 

 Аранжмани у корпама (врсте корпа, биљни 

материјал, поступак аранжирања у зависности 

од дршке корпе; 

 Венци и сузе (биљни материјал, различите 

основе, поступак аранжирања) 

 Аранжмани од сувог цвећа (врсте сувог цвећа, 

методе сушења биљног материјала, поступак 

аранжирања, слике од сувог цвећа); 

 Аранжмани од цвећа и другог материјала 

(комбинација цвећа са воћем, поврћем, 

пољским цвећем) 

 Новогодишњи и божићни, ускршњи, 

осмомартовски, славски аранжмани,...) 

 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, биљни 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 материјала; 

 наведе и опише врсте аранжмана које 

се најчешће примељују за разне 

празнике; 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

 Усмене провере 

знања 

 Тест знања 

 Континуирано 

праћење 

достигнутих 

исхода и нивоа 

постигнутих 

компетенција 

 Тест практичних 

вештина 

Праћење и контрола 

вођења дневника 

практичног рада 

  21 

Вежбе: 

 Избор посуда; 

 Сушење биљног материјала; 

 Кобинација цветног материјала са воћем, 

поврћем, пољским цвећем; 

 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 у 
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 Прављење подлоге за садњу биљака у боци; 

 Прављење подлоге за израду венаца и суза; 

 Препознавање подног, зидног и стоног 

аранжмана и проналажење њихове намене; 

 Прорачунавање потребне количине цветног 

материјала за израду разних врста букета. 

боци; 

 направи подлогу за израду венеца и 

суза; 

 препозна подни, зидни и стони 

аранжман и нађе им одговарајућу 

намену; 

 прорачунава потребне количине 

цветног материјала за израду разних 

врста букета. 

 63 

Практична настава: 

 Поступак израде подних, зидних и стоних 

аранжмана; 

 Поступак израде аранжмана од сувог цвећа; 

 Поступак израде аранжмана у корпама; 

 Поступак израде цветних у комбинацији са 

другим материјалом; 

 Поступак израде аранжмана за разне празнике; 

 Поступак изаде венаца и суза. 

 Поступак израде израде вртова у боци и 

тераријума. 

 изради подни, зидни, 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. 

Укупан број часова 192    

 

*Корелација са другим  предметима/модулима: Цвећарство, Украсно биље, Ликовна култура. 
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Наставни предмет: ПОДИЗАЊЕ И НЕГА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Цвећар-вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64 / 96 24 

Недељни фонд часова: 2  3  

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 (,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др.правилници, 6/2012 – 

др.правилници, 5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018 – др.правилници) 

Циљеви предмета:  

 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; 

 Оспособљавање за рад на подизању, нези и одржавању зелених површина; 

 Развијање еколошке свести и личне одговорности;  

 Оспособљавање за праћење и примењивање нових трендова у подизању и нези зелених површина. 

Редни  

бр. 
Модул 

Бр.  

часова 
Садржаји 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

Начин проверавања 

исхода/ циљева учења 

1 

Функције и 

класификација 

зелених површина 
 

Теорија: 

 Еколошка, психофизичка, културно – 

едукативне, декоративно – естетска, техничко – 

архитектонска функција; 

 Градске зелене површине (опште, ограничене, 

специфичне намене); 

 Ванградске зелене површине; 

 

 наведе и опише функције зелених 

површина; 

 дефинише категорије зелених 

површина и наведе најважније 

њихове карактеристике; 

 наведе примере категорија зелених 

површина . 

 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

 Усмене провере 

знања 

 Писана провера 

 Континуирано 

праћење 

достигнутих 
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 Настава у блоку: 

 Обилазак јавних зелених површина и 

препознавање одређених категорија зелених 

површина. 

 

 препозна категорију зелених 

површина на терену; 

исхода и нивоа 

постигнутих 

компетенција 

Праћење и контрола 

вођења дневника 

практичног рада 

2. 

 Вртно – 

архитектонски 

елементи 

8 

Теорија: 

 Стазе, поплпчавање, степеништа, зидови, 

водени елементи, урбани мобилијар, перголе, 

декоративни зидови, скулптуре; 

  

 

 наведе вртно – архитектонске 

елементе који су најчешће 

присутни на зеленим површинама; 

 опише вртно – архитектонске 

елементе и наведе њихову примену 

на зеленим површинама; 

 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

 Усмене провере 

знања 

 Писана провера 

 Континуирано 

праћење 

достигнутих 

исхода и нивоа 

постигнутих 

компетенција 

Праћење и контрола 

вођења дневника 

практичног рада 

6 

Настава у блоку: 

 Обилазак јавних зелених површина и 

препознавање вртно – архитектонских 

елемената на терену (јавна зелена површина). 

 

 препозна вртно – архитектонске 

елементе које се налазе на терену 

(јавна зелена површина); 

 

3.а 

Подизање 

зелених 

површина 

24 

Теорија: 

 Припремни радови на подизању зелених 

површина (припреме земљишта за садњу, 

заштита биљног материјала приликом 

реконструкције или подизања зелених 

површина); 

 Солитери, групе, масиви, цветњаци, живе 

ограде, травњаци; 

 Припрема садница дрвећа, жбуња и повијуша за 

садњу (орезивање пре садње); 

 Садња дрвећа ( избор саднице дрвећа, време 

садње, копање садне јаме, поступак садње, 

учвршћивање садница након садње, садња са 

 

 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 на зеленим површинама; 

 описује начин припреме и садњу 

четинарских и лишћарских садница 

дрвећа; 
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бусеном, садња без бусена, пресађивање 

одраслих стабала); 

 Садња жбунастих врста (избор садница жбуња, 

време садње, копање садне јаме и рова, садња 

живе ограде); 

 Садња повијуша (избор садница, копање садних 

јама, поставњање ослонца) 

 Садња цвећа (једногоришње, двогодишње, 

перене, руже, луковичасто – гомољасте цветне 

врсте); 

 Формирање травњака (заснивање травањака 

сетвом семена, заснивање травњака 

бусеновањем). 

 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. 

3б  48+6 

Практична настава и настава у блоку: 

 Поступак садње дрвећа, жбунастих врста, 

повијуша, цветних врста ; 

 Радне операције приликом заснивања травњака 

сетвом семена и бусеновањем. 

 

 

 

 

 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; 

 припреми земљиште за формирање 

травњака; 

 формира травњак сетвом семена и 

бусеновањем; 

 сади цвеће и формира различите 

врсте цветних групација; 

 

4 

 Одржавање 

зелених 

површина 
22 

Теорија: 

 Мере неге садница дрвећа, жбунастих врста и 

повијуша (механичка обрада земљишта, 

заливање, прихраљивање, малчирање, 

орошавање, орезивање, одржавање топијарних 

форми, заштита биљних врста); 

 Мере неге цветних врста (заливање, окопавање, 

плевљење прихраљивање, малчирање, 

орошавање, орезивање, проређивање, уклањање 

прецветалих цветова, заштита биљних врста); 

 

 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; 
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 Нега травњака (заливање, прихрањивање, 

кошење, поправка); 

 

 наведе и опише начине заштите 

биљних врста на зеленим 

површинама; 

 описује формирање травњака 

 разликује мере неге травњака; 

 48+12 

Практична настава и настава у блоку: 

 Агротехничке мере неговања дрвећа, жбуња, 

повијуша, цветних врста и 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; 

 поправља травњак.  

 

Укупан број часова     

*Корелација са другим  предметима/модулима: Цвећарство, Украсно биље, Заштита биља, Пољопривредна техника. 
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Наставни предмет: ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерадахране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Цвећар-вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у  блоку 

 64   

Недељни фонд часова:  2   

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 (,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др.правилници, 6/2012 – 

др.правилници, 5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018 – др.правилници) 

Циљеви предмета: 

 Развијање пословних и предузетничких знања, вештина и понашања 

 Развијање предузетничких вредности и способности да се препознају предузетничке могућности у локалној средини и делује у складу са тим. 

 Развијање пословног и предузетничког начина мишљења 

 Развијање свести о сопственим знањима и способностима и даљој професионалној орјентацији 

 Оспособљавање за активно тражење посла (запошљавање и самозапошљавање) 

 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 удруживања и његовом значају за развој пољопривреде 

Упознавање са подстицајним мерама аграрне политике. 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по 

модулима 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Вредновање остварености 

исхода 

1. 

 

Предузетништво и 

предузетник 

 

4 

• Појам, развој и значај 

предузетништва 

• Профил и карактеристике 

успешног предузетника  

• Мотиви предузетника 

• Технике и критеријуми за 

• наведе адекватне примере предузетништва из 

локалног окружења  

• наведе карактеристике предузетника  

• објасни значај мотивационих фактора у 

предузетништву  

• доведе у однос појмове иновативност, 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• активност ученика на часу 

• редовност и прегледност 

радне свеске 

• домаће задатке 
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утврђивање предузетничких 

предиспозиција 

предузимљивост и предузетништво  

• препозна различите начине отпочињања 

посла у локалној заједници 

• тестове знања 

• израду практичних радова 

(маркетинг, организационо-

производни и финансијски 

план) 

• израду коначне верзије 

бизнис плана 

• презентацију 

 

2. 

Развијање и процена 

пословних идеја, 

маркетинг план 

16 

• Трагање за пословним идејама 

• Процена пословних могућности 

за нови пословни подухват 

• swot анализа  

• Структура бизнис плана и 

маркетинг плана као његовог 

дела  

• Елементи маркетинг микса (5П) 

- (производ/услуга, цена, канали 

дистрибуције, промоција, 

личност) 

• Рад на терену-истраживање 

тржишта 

• Презентација маркетинг плана 

за одабрану бизнис идеју 

• примени креативне технике избора, селекције 

и вредновања пословних идеја 

• препозна садржај и значај бизнис плана 

• истражи међусобно деловање фактора који 

утичу на тржиште: цена, производ, место, 

промоција и личност 

• прикупи и анализира информације о тржишту 

и развија индивидуалну маркетинг стратегију 

• развије самопоуздање у спровођењу 

теренских испитивања 

• самостално изради маркетинг плана у 

припреми бизнис плана 

• презентује маркетинг план као део 

сопственог бизнис плана 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• активност ученика на часу 

• редовност и прегледност 

радне свеске 

• домаће задатке 

• тестове знања 

• израду практичних радова 

(маркетинг, организационо-

производни и финансијски 

план) 

• израду коначне верзије 

бизнис плана 

• презентацију 

3. 

 

Управљање и 

организација правни 

оквир за оснивање и 

функционисање 

делатности 

8 

•Менаџмент функције 

(планирање, организовање, 

вођење и контрола) 

•Појам и врсте трошкова, цена 

коштања 

• Инвестиције 

•Преломна тачка рентабилности 

•Менаџмент производње - 

управљање производним 

процесом/услугом 

•Управљање људским ресурсима  

•Управљање временом 

•Инжењеринг вредности 

•Информационе технологије у 

пословању  

• наведе особине успешног менаџера 

• објасни основе менаџмента 

услуга/производње 

• објасни на једноставном примеру појам и 

врсте трошкова, цену коштања и инвестиције 

• израчуна праг рентабилности на 

једноставном примеру 

• објасни значај производног плана и изради 

производни план за сопствену бизнис идеју у 

најједноставнијем облику (самостално или уз 

помоћ наставника) 

• увиђа значај планирања и одабира људских 

ресурса за потребе организације  

• користи гантограм  

• објасни значај информационих технологија за 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• активност ученика на часу 

• редовност и прегледност 

радне свеске 

• домаће задатке 

• тестове знања 

• израду практичних радова 

(маркетинг, организационо-

производни и финансијски 

план) 

• израду коначне верзије 

бизнис плана 

• презентацију 
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•Правни аспект покретања 

бизниса 

савремено пословање  

• схвати важност непрекидног иновирања 

производа или услуга 

• изабере најповољнију организациону и 

правну форму привредне активности  

• изради и презентује организациони план за 

сопствену бизнис идеју 

• самостално сачини или попуни основну 

пословну документацију 

 

4. 

Економија пословања, 

финансијски план 
8 

7. Почетна инвестициона 

улагања 

8. Извори финансирања 

9. Појам и врсте трошкова, 

план прихода и трошкова 

10. Биланс успеха 

11. Биланс токова готовине (cash 

flow) 

12. Припрема и презентација 

финансијског  плана 

13. објасни на једноставном примеру појам и 

врсте трошкова, цену коштања и 

инвестиције 

14. састави биланс успеха и утврди  пословни 

резултат на најједноставнијем примеру 

15. направи разлику између прихода и расхода 

с једне стране и прилива и одлива новца са 

друге стране 

      на најједноставнијем примеру 

16. наведе могуће начине финансирања 

сопствене делатности 

17. састави финансијски план за сопствену 

бизнис идеју самостално или уз помоћ 

наставника 

18. презентује финансијски план за своју 

бизнис идеју 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• активност ученика на часу 

• редовност и прегледност 

радне свеске 

• домаће задатке 

• тестове знања 

• израду практичних радова 

(маркетинг, организационо-

производни и финансијски 

план) 

• израду коначне верзије 

бизнис плана 

• презентацију 

 

5. 

Пословна и тржишна 

комуникација 
6 

 Пословни кодекс 

 Пословни састанак 

 Наведе правила понашања у радном 

окружењеу 

 Наведе правила успешног вођења састанка 

 континуирано праћење 

достигнутих исхода и 

нивоа постигнутих 

компетенција 

 

6. 

Ученички пројект-

презентација 

пословног плана 10 

 Израда целовитог бизнис 

плана за сопствену бизнис 

идеју 

 Презентација 

појединачних/групних бизнис 

планова и дискусија 

 самостално или уз помоћ наставника да 

повеже све урађене делове бизнис плана 

 изради коначан (једноставан) бизнис план 

за сопствену бизнис идеју 

 презентује бизнис план  у оквиру јавног 

часа из предмета предузетништво 

 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 2179 
 

7. 

Пољопривредне 

задруге  

6 

 Местo и улога 

пољопривредног 

задругарства у привреди 

 Задружне вредности и 

принципи 

 Оснивање пољопривредне 

задруге 

 Управљање задругом 

 Органи задруге 

 Имовина и пословање задруге 

 Фондови задруге, расподела 

добити и покриће губитака 

 Закон о задругама 

 Задружни савез 

 објасни појам задруге и задругара 

 наведе задружне вредности, принципе и 

привредни значај задругарства у 

пољопривреди 

 наведе поступак оснивања задруге опише 

пословање пољопривредне задруге 

 наведе улогу и значај фондова задруге 

 познаје законску регулативу задружног 

деловања 

8. 

Подстицајне мере 

аграрне политике  

6 

 аграрна политика 

 врсте и коришћење 

подстицаја 

 остваривање права на 

подстицаје 

 подстицаји за пољопривредну 

производњу 

 подстицаји за мере руралног 

развоја 

 посебни подстицаји 

 наведе циљеве аграрне политике 

 наведе врсте подстицаја аграрне политике и 

поступак за остваривање права на 

подстицаје 

 наведе врсте директних плаћања 

 наведе врсте подстицаја за пољопривредну 

производњу 

 наведе врсте подстицаја за мере руралног 

развоја 

 објасни посебне подстицаје  

Укупан број часова 64    
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В1. Изборни стручни предмети: ЦВЕЋАР - ВРТЛАР (трећи) 

 

Наставни предмет: ЗАДРУГАРСТВО 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Цвећар-вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

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 (,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др.правилници, 

6/2012 – др.правилници, 5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018 – др.правилници) 

Циљеви предмета: 

− Стицање знања о месту и значају пољопривреде у привредном систему и њеним специфичностима 

− Стицање знања о задругарству, задругама и њиховом значају за развој пољопривреде и села 

− Упознавање са стањем пољопривредних ресурса и производне структуре 

− Развијање свести о потреби удруживања и његовом значају за развој пољопривреде 

− Упознавање са подстицајним мерама аграрне политике 

− Развијање свести о сопственим знањима и способностима и даљој професионалној орјентацији 

− Развијање одговорног односа према очувању природних ресурса и еколошке равнотеже 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 
Садржаји 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Начин проверавања 

исхода/ циљева 

учења 

 

1. 

 

Субјекти 

организовања 

пољопривредно-

прехрамбне 

производње 

 

 

2 

 Значај пољопривредно-прехрамбене 

производње у привредном систему 

 Пољопривредни ресурси 

 Субјекти организовања 

пољопривредно-прехрамбене 

производње (газдинство, задруга, 

предузеће, занатска радња...) 

 објасни значај пољопривредно-прехрамбене 

производње у привредном систему 

 наведе пољопривредне ресурсе 

 наведе субјекте организовања 

пољопривредно-прехрамбене  производње 

 препозна основне карактеристике  субјеката 

пољопривредно-прехрамбене производње 

  Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

• Усмене 

провере знања 

• Писане 

провере 

•

 Континуира

но праћење 

достигнутих исхода 

и нивоа постигнутих 

компетенција 
2. 

 
Задругарство и 6 

 Појам, развој и значај задругарства 

 Профил и карактеристике успешног  

 наведе историјски развој и значај 

задругарства 
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задругар  

 

задругара 

 Мотиви задругара 

 Задружне вредности и принципи 

 Задружне организације 

 Задружни савез 

 

 наведе карактеристике задружних 

организација 

 наведе предности удруживања у задруге 

 објасни појам задруге и задругара 

 наведе задружне вредности и принципе 

 наведе примере  успешних задруга и 

задругара 

 објасни какав профил и карактеристике 

треба да има успешан задругар и  успешна 

задруга и то аргументује примерима из 

праксе 

 наведе мотиве који покрећу задружне 

активности и то аргументује примерима из 

праксе 

• Праћење и 

контрола вођења 

дневника практичног 

рада; 

• Израду 

семинарског рада. 

3. 
Пољопривредне 

задруге  8 

 Место и улога пољопривредног 

задругарства у привреди 

 Оснивање пољопривредне задруге 

 Управљање задругом 

 Органи задруге 

 Имовина и пословање задруге 

 Фондови задруге 

 Закон о задругама 

 препозна привредни значај задругарства 

 објасни поступак оснивања пољопривредне 

задруге 

 наведе органе задруге 

 објасни пословање задруге 

 разуме улогу и значај фондова задруге 

 опише законску регулативу задружног 

деловања 

4. 

 

Подстицајне 

мере аграрне 

политике  
4 

 аграрна политика 

 врсте и коришћење подстицаја 

 остваривање права на подстицаје 

 подстицаји за пољопривредну 

производњу 

 подстицаји за мере руралног развоја 

 посебни подстицаји 

 наведе циљеве аграрне политике 

 објасни поступак за остваривање права на 

подстицаје 

 наведе врсте директних плаћања 

 наведе врсте подстицаја за пољопривредну 

производњу 

 наведе врсте подстицаја за мере руралног 

развоја 

 објасни посебне подстицаје 

 

5. 

Ученички 

пројект-

презентација 

семинарског 

рада 

12 

 Израда семинарског рада 

 Презентација појединачних/групних 

семинарских радова 

 изради семинарски рад 

 презентује семинарски рад 
 

Укупан број часова 32    
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Наставни предмет: АГРАРНИ ТУРИЗАМ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Цвећар-вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

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 (,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др.правилници, 6/2012 – 

др.правилници, 5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018 – др.правилници) 

Циљеви предмета: 

1. Разумевање теоријских основа, основних принципа и организације туризма;  

2. Схватање туристичке индустрије кроз међузависности различитих сектора; 

3. Разумевање нераскидиве везе између туризма и прехрамбене индустрије; 

4. Упознавање ученика са делатношћу угоститељства, његовим карактеристикама и значајем. 

Редни 

бр. 
                   Модул 

Бр.  

часова 
Садржаји 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

Начин проверавања исхода/ 

циљева учења 

1.  Одређења туризма 5 

• Појам и историјски развој туризма; 

• Дефинисање туризма; 

• Друштвени значај и утицај туризма; 

• Политички значај и утицај туризма; 

• Економски значај и утицај 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. 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 

2.  
Облици, врсте и 

трендови туризма 
6 

• Облици туризма; 

• Врсте туризма; 

• Фактори креирања трендова у 

туризму; 

• Нове форме туристичке индустрије; 

• Разликује облике туризма; 

• Описује облике туризма; 

• Разликује врсте туризма; 

• Описује врсте туризма; 

• Познаје факторе и савремене трендове 
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• Хотелски и ресторански ланци; 

• Начини пословања хотелских и 

ресторатерских ланаца. 

у туризму; 

• Опише нове форме туристичке 

индустрије; 

• Дефинише хотелске и ресторанске 

ланце. 

3. 
 

Туристичко  

тржиште 
3 

• Појам и карактеристике туристичког 

тржишта; 

• Појам и карактеристике туристичке 

понуде; 

• Појам и карактеристике туристичке 

тражње; 

• Фактори понуде и тражње. 

• 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. 

 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 

4. 
 

 

Туризам и  

прехрамбена  

индустрија 

5 

• Повезаност и условљеност туризма и 

прехрамбене индустрије; 

• Спој хотелијерства и 

агроиндустријског 

 комплекса производње здраве хране; 

• Појам и карактеристике туристичког 

производа. 

• 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. 

 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 

 

5. 

Одређење  

угоститељства 
6 

• Појам угоститељства; 

• Улога угоститељства у светској 

економији; 

• Улога угоститељства у привреди 

Србије;  

• Задатак и значај угоститељства; 

• Појам услуге у угоститељству; 

• Дефинише угоститељство; 

• Познаје место и улогу угоститељства у 

привреди земље; 

• Познаје задатке угоститељства; 

• Објасни значај угоститељства; 

• Дефинише угоститељску услугу; 

• Објасни угоститељску понуду. 

 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 
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• Подела угоститељских услуга; 

• Квалитет угоститељских услуга; 

• Угоститељска понуда; 

• Угоститељска услуга. 

6.  
Угоститељско 

пословне јединице 
6 

•  Угоститељске пословне јединице; 

• Подела угоститељских пословних 

јединице; 

• Карактеристике угоститељске 

пословне јединице; 

• Категоризација УПЈ. 

• 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. 

 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 

7. 
 

 

Кадрови у  

угоститељству и  

туризму 

3 

• Значај и улога кадрова у 

угоститељству; 

• Структура улога кадрова у 

угоститељству; 

• Квалитет улога кадрова у 

угоститељству. 

• Дефинише кадрове у угоститељству и 

туризму; 

• Објасни улогу кадрова за пословни 

успех; 

• Познаје структуру запослених у 

угоститељству и туризму. 

 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

• тестове знања 

Укупан број часова      32     
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Наставни предмет: ОРГАНСКО ПОВРТАРСТВО-    ОРГАНСКА  ПРОИЗВОДЊА У ПОВРТАРСТВУ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Цвећар-вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

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 (,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др.правилници, 6/2012 – 

др.правилници, 5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018 – др.правилници) 

Циљеви предмета: 

1. Стицање знања о значају и биолошким основама органске пољопривреде; 

2. Стицање знања о карактеристикама органске повртарске производње;  

3. Стицање знања о управљању органском производњом у повртарству; 

4. Стицање знања о примени агротехничких мера у органској повртарској производњи; 

5. Стицање знања о гајењу повртарских култура у органској повратрској производњи.  . 

Редни  

бр 

Модул 
Бр. 

часова 
Садржаји 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

Начин проверавања 

исхода/ циљева учења 

 

 

 

 

 

 

1. 

Основи органске 

пољопривреде 5 

 Развој одрживих  система 

пољопривреде; 

 Основе добре пољопривредне праксе; 

 Основе интегралне пољопривредне 

производње; 

 Основе и значај органске 

пољопривреде. 

 

 наведе разлику између 

традиционалне, конвеционалне и 

одрживе пољопривреде; 

 дефинише и објасни принципе добре 

пољопривредне праксе (ГАП) и 

итегралне пољопривредне 

производње; 

 дефинише и наброји основне циљеве 

органске пољопривреде.  

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

 праћење 

остварености исхода 

 тестове знања 

 

 

 

 

7.  

Биолошке основе 

органске 

пољопривреде 
7 

 Кружење биогених елемената; 

 Биолошли  циклуси биљака; 

 Плодоред у органској производњи; 

 Обрада земљишта у органској 

производњи; 

 Исхрана биљака у органској 

производњи; 

 објасни значај кружења биогених 

елемената; 

 наброји факторе неопходне за 

стварање органске материје у 

агроекосистемима; 

 дефинише плодоред и наброји 

најзначајније функције плодореда у 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

 праћење 

остварености исхода 

 тестове знања 
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 Здруживање усева у органској 

производњи; 

 Изводи из правилника о органској 

производњи. 

органској производњи; 

 објасни обраду земљишта у органској 

производњи; 

 објасни исхрану биљака у органској 

производњи; 

 дефинише здруживање усева и 

објасни значај здруживања усева у 

органској производњи; 

 користи правилник и разуме закон о 

органској пољопривреди. 

 

3. 

Органско 

повратрство - 

биоваштованство 
10 

 Облици органског повратства; 

 Биобаштованство; 

 Мешане врсте;  

 Корисне биљке - биљке  пријатељи; 

 Повећање плодности земљишта; 

 Стајњак; 

 Компост; 

 Остала органска ђубрива; 

 Микробиолошка ђубрива; 

 Малчовање; 

 Избор сорти; 

 Заштита у биобашти; 

 Берба и чување поврћа; 

 Организација биобаште. 

 

 наброји облике органског 

повртарства; 

 схвати улогу биљала пријатеља; 

 састави шему плодореда органске 

повратарске производње; 

 правилно изабере сорте и хибриде у 

органској повртарској производњи; 

 објасни и изабере одговарајуће 

системе обраде и ђубрења у 

органској повртарској производњи; 

 разуме улогу и технике малчирања; 

 објасни принципе сетве у органској 

повртарској производњи; 

 опише мере неге у органској 

повртарској производњи; 

 утврди моменат бербе /жетве усева; 

 организује распоред биљака у 

биобашти. 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

 праћење 

остварености исхода 

 тестове знања 

 

4. 

Повртарксе  

културе у 

органској 

производњи 

10 

 Плодовито поврће у органској 

производњи (парадајз, паприка и 

краставац); 

 Врежасто поврће у ораганској 

производњи ( лубеница, диња и 

тиквица); 

  Купусно поврће у органској 

производњи; 

 Лиснато поврће у органској 

производњи; 

 одреди припадност гајене повратрске 

биљке; 

 објасни значај гајене повртарске 

биљке са аспекта органске 

производње; 

 упозна агроеколошке услове 

успевања гајене повртарске биљке; 

 опише технологију производње 

повратских биљака у органској 

производњи; 

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

 праћење 

остварености исхода 

 тестове знања 
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 Луковичасто поврће у органској 

производњи; 

 Коренаасто поврће у органској 

производњи; 

 Кртоласто поврће у органској 

производњи; 

 Махунасто поврће у органској 

производњи. 

 наброји и објасни мере неге биљака у 

циљу постизања стабилних приноса; 

 разуме значај благовремене примене 

агротехничких мера за правилан 

развој биљака; 

 утврди моменат убирања гајених 

биљака и распозна различите фазе 

зрелости; 

 наведе специфичности убирања,  

чувања и паковања органских  

производа. 

Укупан број часова      32     

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА, ОДНОСНО МОДУЛИМА: 

 Основи биљне производње, Расадничарска производња, Повртарство. 
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В2 Изборни општеобразовни предмети: ЦВЕЋАР- ВРТЛАР (трећи) 

Наставни предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Цвећар-вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

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 (,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др.правилници, 6/2012 – 

др.правилници, 5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018 – др.правилници) 

Циљеви предмета:  
- Оспособљавање ученика за разликовање обележја стилова различитих музичких жанрова; 

-  Развијање свести о значају и улози музичке уметности кроз развој цивилизације и друштва; 

-  Оспособљавање ученика за разликовање основних одлика уметности различитих цивилизација и култура кроз сагледавање елемената музичких дела; 

- Оспособљавање ученика за уочавање разлика и сличности између наше и других традиција и култура у домену музике; 

-  Оспособљавање ученика за уочавање међусобног утицаја различитих култура прожимањем карактеристичних елемената музичких дела; 

-  Унапређивање естетских критеријума код ученика; 

- Развијање дивергентног мишљења кроз решавање проблемских и пројектних задатака; 

- Развијање навика код ученика за праћење културно-уметничких манифестација у локалној средини и путем електронских медија (концерти, телевизија, филм, 

интернет); 

- Оспособљавање ученика за самостално истраживање стручне литературе, архиве, медијатеке, интернета; 

- Оспособљавање ученика за јавно наступање (јавни часови, концерти...); 

- Оспособљавање ученика за креативну израду музичких ударачких инструмената ; 

- Упознавање ученика са значајним српским композиторима и извођачима; 

- Оспособљавање ученика за примену уметничких вештина у другим предметима и свакодневном животу; 

- Оспособљавање ученика за тимски и истраживачки рад; 

-  Подстицање уметничког развоја и усавршавања у складу са индивидуалним интересовањима и способностима. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1.  

Класична музика 

(општа музичка 

анализа и теорија 

кроз слушање 

10 

• Значај музике у животу и друштву: 

првобитна заједница, стари век и развој 

музике у средњем веку (духовна и 

световна музика) 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

• Препознаје и разликује одлике стилова у 

музичком изражавању од првобитне заједнице 

до данас. 

• Испољава потребу за свакодневним слушањем 
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музике)  - Грегоријански корал, Византијско 

певање, Кир Стефан Србин: Ниња сили. 

• Ренесанса и барок: 

Палестрина L.: Огни белта, Вивалди А.: 4 

годишња доба, Хендл 

Г. Ф.: Месија (Алелуја), Бах Ј. С.: Токата 

и фуга д - мол, Брандебуршки концерт бр. 

3 Г - дур 

• Класицизам: 

Хајдн Ј.: Симфонија изненађења бр 94. Г 

- дур, Моцарт В. А.: Симфонија бр. 40. Г-

дур, Реквијем, Мала ноћна музика, Турски 

марш, Бетовен Л. В.: 5. и 9. симфонија, За 

Елизу, Месечева соната, 

• Романтизам 

Менделсон Ф.: Свадбени марш, Шопен 

Ф.: Валцер дес-дур, Брамс Ј.: Мађарске 

игре по избору, Сметана Б.: Влтава, 

Дворжак А.: Симфонија из новог света 

• Импресионизам 
Дебиси К.: Прелид за поподне једног 

пауна, Равел M.: Болеро 

• Музика xx века 

Шостакович: Камерна симфонија, 

Прокофјев С.: Ромео и улија, Шенберг, 

Стравински, Веберн  

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

музике и на основу тога формира трајно 

интересовање према музици уопште 

• Препознаје називе одслушаних композиција уз 

познавање њихових аутора као и време 

настанка. 

• Препознаје и именује елементарне музичке 

ознаке за темпо, динамику.... 

• Експресивно, аутономно доживљава карактер 

одслушане композиције 

• Поседује адекватан музички укус. 

• Самоиницијативно посећује концерте и друге 

музичке манифестације у локалној заједници. 

• Експресивно, аутономно доживљава карактер 

одслушане композиције  

2. 

 

Опера и балет 

Оперета и мјузикл  

6 

• опере: Бизе Ж.: Кармен, Верди Ђ.: 

Трубадур, Росини Ђ.: Севиљски берберин, 

Пучини: Тоска, Боеми, 

• балети Чајковски П. I.: Лабудово језеро, 

Успавана лепотица, Прокофјев С.: Ромео 

и Јулија  

• оперете Штраус Ј.: Слепи миш 

• Мјузикли: Цигани лете у небо, Коса, 

Мама Миа, Чикаго...  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• Симултано успешно изводи мелодијско-

ритмичке захтеве уз игру улога на сцени. 

• Јавно изводи самостално или групно креиране 

теме различитих музичких жанрова (нпр. 

мјузикл)  

 

3. 

Традиционална 

музика (народне 

песме, игре, 

6 

• Изворно певање традиционалних 

композиција са нашег и суседних 

подручја. Кола и народне игре Србије и 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

• Препознаје естетске вредности у култури свог 

и народа других земаља уочавањем 

карактеристичних обележја музике светске 
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Корелација са другим предметима : Ликовна култура, Физичко васпитање , Српски језик и књижевност, Математика, Екологија, Географија , Верска настава ,  

Грђанско васпитање 

плесови)  суседних земаља. 

Мокрањац Ст. Ст.: Руковети, Тајчевић 

M.: Охридска легенда 

• Народна музика интегрисана у забавну, 

електронску, џез и разне алтернативне 

правце. 

извођачи: Биљана Крстић, састав 

"Балканика", Слободан Тркуља, 

Василиса, Кирил Џајковски...  

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

народне баштине. 

• Сагледава и вреднује утицај народног 

стваралаштва на уметничко стваралаштво. 

• Прецизно изводи ритмичко-мелодијске захтеве 

уз прецизност и лакоћу у извођењу осмишљених 

кореографија. 

• Процењује и доноси судове и одлуке у вези 

квалитета и разумевања изведеног музичког 

задатка, односно задатака који се односе на 

квалитет изведених покрета у току плеса.  

4. 

 

 

Џез и блуз музика 

Филм и филмска 

музика 
4 

• Џез и блуз: 

Луис Армстронг, Мајлс Дејвис; Били 

Холидеј; Џон Колтрејн, Чарли Паркер, 

Јован Маљоковић, Шабан Бајрамовић...  

• Филм: Моцарт 

• филмска музика: 

Е. Мориконе: музика из филмова: 

Амелија Пулен, Титаник, Ватрене улице, 

Клавир... 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• Сагледава и употребљава критеријуме који се 

односе на начине настајања мелодијско 

ритмичких образаца различитих музичких 

жанрова. 

• Самостално креира музичку активност, било да 

је учесник или гледалац, уз делимичну 

могућност процењивања квалитета сопственог 

извођења. 

• Разликује боју звука различитих инструмената, 

као и њихов визуелни изглед 

• Разликује саставе извођача (Соло глас-хор, 

Соло инструмент-камерни састав-оркестар)  

5. 

Хорско певање, 

камерни састави 

Оркестар  

5 

• избор инструмената и извођача у 

формирању оркестра 

• избор композиција према могућностима 

извођача 

• извођење вокализа 

• извођење активности за развој 

правилног дисања и импостације гласа  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. тестове практичних 

вештина 

• интонативно прецизно изводи мелодијске 

захтеве композиција 

• разликује и прецизно изводи различите 

ритмичке структуре композиција 

• разликује и прецизно изводи мелодијске 

структуре композиција 

• успешно јавно изводи предвиђене композиције 

(соло, камерни састави, оркестри)  

Укупан број часова        32  
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Наставни предмет: ИСТОРИЈА –ОДАБРАНЕ ТЕМЕ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Цвећар-вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

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 (,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др.правилници, 6/2012 – 

др.правилници, 5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018 – др.правилници) 

Циљеви предмета:   

- 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 (подстицање критичког мишљења, способности изражавања и 

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

Задаци:  

Задаци наставе историје су да ученици стекну и прошире знања о националној и општој историји (политичкој, економској, друштвеној, културној...), да разумеју 

узроке и последице историјских догађаја, појава и процеса, и улогу истакнутих личности у развоју људског друштва; да поседују свест о повезаности појава из 

прошлости са појавама из садашњости; да разумеју да национална историја представља саставни део регионалне, европске и глобалне историје; – развијају 

истраживачки дух и критички однос према прошлости самосталном анализом различитих историјских извора и литературе и проналажењем и систематизовањем 

стечених информација; да буду оспособљени за проналажење, прикупљање и коришћење информација датих у различитим симболичким модалитетима 

(историјске карте, графикони, табеле...) и њихово повезивање са претходним историјским знањем; да буду оспособљени да препознају различита тумачења истих 

историјских догађаја; да ,повезују стечена знања и вештине са садржајима сродних наставних предмета да буду оспособљени за примену стечених знања и 

практичних вештина у свакодневном животу; да унапређују вештине неопходне за индивидуални и тимски рад (комуникативност, образлагање сопствених 

ставова, аргументовани дијалог...) да развијају одговорност, систематичност, прецизност и позитивни став према учењу; да развијају свест о квалитету стеченог 

знања и потреби сталног усавршавања. 

Редн

и бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. 

Село и град 

некад и сад 

 

 

• Насеља у праисторији (примери Винче и Лепенског 

Вира). 

• Живот у античким градовима (примери Вавилона, 

грчких полиса, Александрије, Рима...). 

• Живот у средњовековним градовима и селима 

(примери Цариграда, Венеције, Фиренце, Париза, 

Лондона, Београда...; средњовековни замак - у миру 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

• уочи основна обележја различитих типова 

насеља од праисторије до савременог доба; 

• изведе закључак о значају настанка градова; 

• лоцира на историјској карти најзначајније 

античке, средњовековне и модерне градове у 

свету, Европи и Србији; 

• опише начин живота у граду у различитим 
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и за време опсаде; положај зависног сељака - обавезе 

становништва, порез, присилни рад - изградња 

путева, насипа, утврђења...; становање - грађевински 

материјали, начин градње, разлика у начину 

становања између села и града и између богатих и 

сиромашних; хигијенски услови, опасност од 

епидемија...).  

• Живот у градовима и селима у новом веку и 

савременом добу (примери Париза, Лондона, 

Берлина, Њујорка, Москве, Санкт Петербурга...; 

просторно и урбано планирање; индустријске 

четврти, радничка насеља и предграђа; боемске 

четврти; појава модерне инфраструктуре - водовод, 

канализација, метро, проблем загађења, одношење и 

складиштење отпада; становање - грађевински 

материјали, начин градње, развој грађевинске 

технике, врсте објеката и организација простора; 

разлика у начину становања између села и града и 

између припадника различитих друштвених слојева, 

миграције; осветљење - гас и струја; грејање, 

употреба соларне енергије, кућни апарати; 

оплемињивање стамбеног простора). 

• Живот у српским градовима и селима у XIX и XX 

веку (примери Београда, Новог Сада, Ниша, 

Крагујевца...; основни типови градских насеља - 

град, варош, варошица, "дивља" насеља; оријентални 

и европски утицаји; електрификација, јавни градски 

превоз - фијакери, трамваји, тролејбуси и аутобуси; 

основни типови сеоских насеља, обележја 

земљорадње, виноградарства и сточарства; задруга, 

моба, позајмица; пољопривредна оруђа, млинови, 

ветрењаче; миграције село - град, разлике у 

становању код Срба: дворци, градске куће, конаци, 

сеоске куће; дворови владара - Милоша, Михаила, 

Милана и Александра Обреновића, кнеза Александра 

и краљева Петра и Александра Карађорђевића, 

Николе Петровића, резиденције Јосипа Броза). 

 историјским периодима (на примеру 

Цариграда, Венеције, Фиренце, Париза, 

Лондона, Берлина, Њујорка, Москве, Санкт 

Петербурга…);  

• опише начин живот у српским градовима у 

XIX и XX веку (на примеру Београда, Новог 

Сада, Ниша, Крагујевца...); 

• опише начин живот у српским селима у XIX 

и XX веку; 

• уочи сличности и разлике у начину живота у 

српским градовима и селима у XIX и XX веку; 

• разуме значај и последице развоја модерних 

градова; 

• образложи најважније узроке и последице 

миграција село-град; 

• уочи разлике у начину становања између села 

и града кроз историју; 

• уочи разлике у начину становања између 

припадника различитих друштвених слојева 

кроз историју. 
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2. 

Култура 

одевања и 

исхране некад 

и сад 

 

• Култура одевања од антике до данас (материјали, 

начин обраде и бојење, разлике у одевању код 

припадника различитих друштвених група; појава 

вештачких материјала, стилови у одевању, модне 

куће, појава модне индустрије, свакодневна и 

свечана одећа, џинс као карактеристика одевања 

младих у читавом свету; накит, фризуре, шминка, 

парфеми...). 

• Одевање код Срба кроз историју (материјали и 

тканине - кудеља, конопља, чоја, крзно, кожа, лан, 

свила; разлика у одевању код Срба у Хабзбуршком и 

Османском царству, као и код припадника 

различитих друштвених група; грађанско одело и 

европски узори у облачењу српског грађанског 

сталежа; униформе државних чиновника, лекара, 

цариника, професора Лицеја и гимназија у 

обновљеној Србији; народна ношња, савремени 

начин одевања). 

• Култура исхране од антике до данас (сакупљање и 

припремање намирница, лов и риболов, начини 

чувања хране, пиће, реконструкција могућег 

јеловника - двор, град, село; посни и мрсни циклуси; 

национална кухиња код Срба, утицаји других 

кухиња; конзумирање кафе и дувана, употреба 

источњачких зачина, понашање за столом, прибор за 

јело; кухињски апарати; ресторани "брзе хране"). 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

. 

• уочи основна обележја културе одевања од 

антике до савременог доба; 

• идентификује основна обележја културе 

одевања код Срба кроз историју; 

• наведе и упореди разлике у начину одевања 

између села и града кроз историју; 

• наведе и упореди разлике у начину одевања 

између припадника различитих друштвених 

група кроз историју; 

• препозна и разуме утицаје различитих 

култура на начин одевања код Срба кроз 

историју; 

• препозна и разуме утицаје различитих 

култура на начин исхране код Срба кроз 

историју; 

• наведе и упореди карактеристике исхране у 

различитим историјским периодима. 

3. 

Војска, оружје 

и рат некад и 

сад 

 

 

• Војска, оружје и рат кроз историју (војничка опрема 

- одећа, оклопи, штитови, оружје; родови војске, 

опсадне справе, увежбавање ратничких вештина, 

витешки турнири, мегдани, појава ватреног оружја - 

од примитивних пушака аркебуза и мускета до 

разорне артиљерије; увођење стајаће војске, развој 

модерне војне стратегије и тактике - појава 

генералштаба, униформе и војна одликовања; војно 

образовање, живот војника у рату и миру; жене у 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• уочи основна обележја ратова и војне 

организације и технике од антике до 

савременог доба; 

• разуме утицај научно-технолошких 

достигнућа на промене у начину ратовања кроз 

историју; 

• уочи карактеристике развоја оружја и војне 

организације; 

• уочи основна обележја војне организације 
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војсци; међународне конвенције о правилима 

ратовања, највеће војковође). 

• Војска код Срба кроз историју (српска војска у 

средњем веку - опрема, начин ратовања; Срби у 

аустријској и османској војсци; војска устаничке 

Србије; војна организација у XIX и XX веку у 

српској и југословенској држави; војно образовање - 

оснивање војне академије; српске и југословенске 

војне униформе и одликовања). 

код Срба кроз историју; 

• наведе и упореди карактеристике ратовања у 

различитим периодима; 

• разуме улогу појединца у рату (војсковођа, 

официра, регрута, цивила); 

• аргументовано дискутује о рату и његовим 

последицама на живот људи. 

4. 

Новац и банке 

кроз историју 

 

 

• Нумизматика (као наука о постанку, развоју и 

употреби кованог новца). 

• Новац и банке у садашњости (новац као мера 

вредности, платежно средство и једно од обележја 

самосталности државе; банка као предузеће које 

тргује новцем; појмови - штедња, трезор, кредит, 

камата, деоница, инфлација, дефлација; 

фалсификовања новца, новац у савременом 

потрошачком друштву…). 

• Новац и банке у прошлости (историјат новца и 

банака - од старог века до данас; материјали од којих 

је израђиван новац, историјски феномен "кварења" 

новца; ликови и различити симболи на кованом и 

папирном новцу...). 

• Новац у Србији некад и сад (историјат новца од 

средњег века до данас; динар као званична валута 

модерне Србије; мотиви на новчаницама; настанак и 

развој Народне банке као прве финансијске 

институције у Србији). 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• уочи основне карактеристике и функције 

новца од антике до савременог доба; 

• изведе закључак о улози и значају банака 

кроз историју; 

• уочи основна обележја историјата српског 

новца и банака кроз историју; 

• примени стечено знање о новцу и банкама у 

свакодневном животу. 

5. 

Верски живот 

и обичаји кроз 

историју 

 

• Веровања у старом Египту и Месопотамији 

(загробни живот, балсамовање, хороскопи, 

астрологија, обреди и ритуални предмети...). 

• Веровања старих Грка и Римљана (пророчишта, 

загробни живот, свештеници и свештенице, 

приношење жртве боговима...). 

• Религије Далеког истока. 

• Верски живот и обичаји у средњем веку (главне 

одлике хришћанства, ислама и јудаизма; обележја 

различитих верских конфесија - сличности и разлике 

у веровањима и обичајима; обележавање верских 

 

 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

. 

• уочи основна обележја веровања од 

праисторије до савременог доба; 

• наведе и упореди карактеристике обичаја и 

веровања у различитим периодима; 

• идентификује сличности и разлике у 

обичајима различитих верских заједница; 

• уочи утицај веровања и обичаја на културно 

стваралаштво; 

• разуме утицај и повезаност верских 

институција и верског живота кроз историју; 

• разуме утицај и повезаност верских 
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празника, страхови средњовековног човека). 

• Верски живот и обичаји у новом веку и савременом 

добу (верски идентитет, сличности и разлике између 

католика, протестаната, православаца, муслимана, 

Јевреја; атеизам). 

 

 

институција и верског живота код Срба кроз 

историју; 

• препозна и разуме основне одлике верског 

живота и обичаја код Срба кроз историју. 

6. 

Образовање и 

васпитање 

кроз историју 

 

• Образовање и васпитање у старом веку (Египат, 

Месопотамија, стара Грчка и Рим). 

• Образовање и васпитање у средњем веку 

(манастири као центри писмености и образовања; 

оснивање школа и универзитета, утицај цркве на 

образовање и васпитање...). 

• Образовање и васпитање у новом веку и 

савременом добу (појава штампарства и ширење 

писмености, улога цркве и државе - појава световног 

и обавезног образовања, школских уџбеника; 

положај ученика - награђивање и кажњавање, 

одевање ученика...). 

• Образовање и васпитање код Срба (манастири као 

центри писмености и образовања; значај Хиландара, 

просветитељски рад у устаничкој Србији, оснивање 

световних школа, оснивање Лицеја, Велике школе и 

Београдског универзитета; један дан у школи, 

школска слава, одевање ученика, школовање женске 

деце; стипендирање ученика). 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• уочи основна обележја образовања и 

васпитања од антике до савременог доба; 

• опише развој система образовања и 

васпитања кроз историју; 

• опише развој система образовања и 

васпитања код Срба кроз историју; 

• упореди карактеристике образовања и 

васпитања у различитим периодима; 

• изведе закључак о значају образовања и 

васпитања у животу људи; 

• препозна међусобну условљеност степена 

привредног развитка и квалитета образовања. 

7. 

Комуникације, 

путовања и 

туризам некад 

и сад 

 

• Комуникације, путовања и туризам кроз историју 

(утицај трговине и војних похода на развој 

комуникација; ходочашћа - света места, мисионари; 

значајни сајмови, развој поштанског, телеграфског, 

телефонског, железничког, аутомобилског и 

авионског саобраћаја; ауто и авио клубови, новине и 

новинарство, Интернет, откривање нових 

дестинација, гостионице и хотели, бање). 

 

 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

 

 

 

• опише развој комуникација од праисторије до 

савременог доба; 

• наведе и упореди карактеристике 

комуникације у различитим периодима; 

• изведе закључак о значају комуникације у 

животу људи кроз историју; 

• разуме последице развоја модерних 

комуникација; 

• изведе закључак о утицају развоја 

комуникација на интеграцију сваке нације и 

друштва; 

• користи информације са историјске карте и 

повеже их са стеченим знањем о 

комуникацијама; 
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• уочи утицај комуникација на приближавање 

држава, народа и њихових култура. 

8. 

Друштвени и 

породични 

живот кроз 

историју  

 

• Друштвени живот од антике до данас (игре, гозбе, 

плес уз музику, музички инструменти, позориште, 

маскирање, трубадури, властеоске гозбе: жонглери, 

путујући свирачи и забављачи; балови, позориште у 

доба Шекспира и Молијера, настанак опере, 

књижевне дружине и читалишта, концерти, 

биоскопи, игре на срећу, савремена популарна 

музика). 

• Друштвени живот код Срба кроз историју (основни 

празници и њихов значај; утицај политичких прилика 

на празнике и празновања, радни и нерадни дани; 

различити облици друштвених активности на селу и 

у граду...). 

• Породични односи од антике до данас (положај 

мушкарца, жене и детета, свадбени обичаји, однос 

према старијима, породични празници, 

традиционални и модерни погледи на породицу; 

промене у односима међу половима...). 

• Породични односи код Срба кроз историју (положај 

мушкарца, жене и детета; свадбени обичаји, однос 

према старијима, породични празници - крсна 

слава...) 

 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• идентификује основна обележја друштвеног 

живота од антике до данас; 

• идентификује основна обележја породичног 

живота од антике до данас; 

• наведе основна обележја друштвеног живота 

код Срба кроз историју; 

• наведе основна обележја породичног живота 

код Срба кроз историју; 

• упореди карактеристике друштвеног и 

породичног живота у различитим периодима; 

• уочи сличности и разлике у начину 

обележавања празника кроз историју; 

• истакне одлике друштвеног и породичног 

живота данас у односу на раније епохе. 

9. 

Фотографија, 

филм, радио и 

телевизија 

кроз историју  

 

• Значај фотографије, филма, радија и телевизије (као 

техничких достигнућа, начина уметничког 

изражавања, средстава масовне комуникације, 

сазнавања и образовања, и као историјских извора). 

• Фотографија, филм, радио и телевизија кроз 

историју (развој - оптичка сочива, дагеротипија, 

мокра плоча, фото-апарат, филмска трака, покретне 

слике, биоскоп, радио таласи; прва филмска 

пројекција, филм као извор информација о 

догађајима; филм као масовна забава и индустрија; 

почетак ере звучног филма, појава анимираних 

 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• уочи основна обележја развоја фотографије, 

филма, радија и телевизије кроз историју; 

• изведе закључак о значају фотографије, 

филма, радија и телевизије у животу појединца 

и читавог друштва; 

• изведе закључак о значају фотографије, 

филма, радија и телевизије као историјских 

извора; 

• опише развој фотографије, филма, радија и 

телевизије у Србији; 

• разуме последице развоја фотографије, 
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филмова; појава колор филмова; филмски фестивали 

и награде; оснивање радио-станица, појава 

телевизије; превласт телевизије над другим медијима 

у другој половини XX века; примери злоупотребе 

фотографије, филма, радија и телевизије у XX веку). 

• Фотографија, филм, радио и телевизија у Србији 

некад и сад (делатност дворског фотографа Анастаса 

Јовановића, породични фото-албуми, прва филмска 

пројекција у Србији 1896, први српски филмови и 

биоскопи; почетак рада прве радио-станице - Радио 

Београда 1929, јавна демонстрација телевизије на 

сајму у Београду 1939, тајно праћење програма Радио 

Лондона за време окупације, оснивање Телевизије 

Београд 1958, кућни радио и ТВ апарати као 

показатељи животног стандарда). 

филма, радија и телевизије. 

10. 

Брига о телу и 

здрављу кроз 

историју  

 

• Брига о телу и здрављу од антике до данас (болести 

људи, хигијенски услови, епидемије, развој 

медицине, медицински инструменти, лекови и 

лековито биље, здравствене установе - манастирске 

болнице, санаторијуми, стационари, домови здравља, 

апотеке; начини здравствене заштите и превентиве, 

хуманитарне организације). 

• Брига о телу и здрављу код Срба (утицај животних 

услова и хигијенских прилика на појаву болести; 

најчешће болести и епидемије, народна медицина и 

надрилекарство, манастирске болнице; прве болнице 

и лекари, отварање болница у Србији у време кнеза 

Милоша, оснивање Медицинског факултета у 

Београду...). 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• уочи основна обележја развоја здравствене 

културе од антике до данас; 

• уочи основна обележја развоја здравствене 

културе код Срба кроз историју; 

• наведе и упореди различите методе лечења 

кроз историју; 

• разуме повезаност степена економског и 

културног развитка и здравствене културе; 

• разуме значај хуманитарних организација и 

њиховог деловања. 

11. 

Грбови и 

заставе некад 

и сад  

 

• Улога и значај грбова и застава (као симбола 

државе, нације, владара, војске, града, установе, 

предузећа, политичке организације, спортског 

друштва...; појава грбова у XII веку - породични 

грбови на штитовима као начин распознавања 

витезова на турнирима и у ратним походима; грбови 

на заставама, новцу, печатима, поштанским маркама, 

споменицима, шлемовима...; најчешћи хералдички 

симболи; појава првих застава - вексилум - застава 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• уочи основна обележја развоја грбова и 

застава кроз историју; 

• уочи основна обележја развоја грбова и 

застава код Срба кроз историју; 

• изведе закључак о значају грбова и застава 

кроз историју; 

• наведе најчешће хералдичке симболе; 

• опише изглед и порекло савременог српског 

грба и заставе. 
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Корелација са другим предметима: Српски језик и књижевност, Географија, Грађанско васпитање, Верска настава, Ликовна култура, Музичка култура 

 

 

 

 

 

римских царева, лабарум - застава Константина 

Великог; основни елементи застава). 

• Грбови и заставе у прошлости српског народа 

(порекло савременог српског грба и заставе, значење 

четири оцила, најчешћи хералдички симболи на 

грбовима српских нововековних и средњовековних 

држава и династија и властелинских породица - 

двоглави бели орао Немањића, Лазаревића, 

Карађорђевића, Обреновића и Петровића-Његоша, 

лав Бранковића и Петровића-Његоша, вук Балшића, 

љиљани Котроманића...). 

12. 

Спорт некад и 

сад 

 

 

Улога и значај спорта од антике до данас (спорт као 

део бриге о здрављу и као забава; спорт и 

Олимпијске игре од 776. године п. н. е. До Пјера де 

Кубертена; аматерски и професионални спорт); 

Врхунски спорт као инструмент у рукама владајуће 

буржоарске класе; Спорт код Срба кроз историју 

(народне игре, прва спортска друштва, соколски 

покрет, Оснивање олимпијског комитета 1910, 

међународна такмичења и успеси, спортски клубови, 

савремении спорт). 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити кроз: 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестове знања 

 

• уочи основна обележја спорта од антике до 

савременог доба; 

• разуме улогу и значај спорта у људском 

друштву; 

• именује и опише спортске дисциплине 

заступљене на античким Олимпијским играма; 

• наведе и упореди карактеристике спортских 

надметања у различитим периодима; 

• опише развој спортског живота код Срба. 

Укупан број часова          30   
Оквирни број часова по темама: 

• Свакој од четири теме које буду изабране треба посветити четвртину часова предвиђених наставним планом. 
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ЦИЉ 

ИСХОДИ НА КРАЈУ ТРЕЋЕГ 

РАЗРЕДА  

Ученик ће бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНЕ ТЕМЕ 

ОПШТЕ И СТРУЧНЕ И 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

 

КОМУНИКАТИВНЕ 

ФУНКЦИЈЕ 

УПУТСТВО ЗА 

ДИДАКТИЧКО-

МЕТОДИЧКО 

ОСТВАРИВАЊЕ  

ПРОГРАМА 

 

СЛУШАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

усменог говора 

 разуме  поруке и захтеве 

исказане јасним 

стандардним језиком када је 

реч о блиским темама ( 

школа, посао, хоби) 

 разуме глобално суштину 

нешто дужих разговора или 

дискусија, које се односе на 

мање сложене садржаје из 

струке, уколико се говори 

разговетно стандардним 

језиком, поставља питања и 

тражи објашњења у вези са 

темом дискусије/разговора 

ОПШТЕ ТЕМЕ 

 

 Свакодневни живот 

(генерацијски конфликти и 

начини превазилажења ) 

 Образовање (образовање за 

све, пракса и припреме за 

будуће занимање, размена 

ученика ) 

 Познате фирме, предузећа, 

установе, институције у 

земљама чији се језик учи 

 Културни живот (међународни 

пројекти и учешће на њима) 

 Заштита човекове околине 

(волонтерски рад) 

 Медији  (штампа, телевизија, 

електронски медији ) 

 Историјски догађаји/знамените 

линости из земаља чији се 

језик учи 

 Свет компјутера 

( предности и мане употребе 

1. Представљање себе и 

других 

2. Поздрављање (састајање, 

растанак; 

формално, неформално, 

специфично 

по регионима) 

3. Идентификација и 

именовање особа, 

објеката, боја, бројева итд.) 

4. Давање једноставних 

упутстава и команди 

5. Изражавање молби и 

захвалности 

6. Изражавање извињења 

7. Изражавање потврде и 

негирање 

8. Изражавање допадања и 

недопадања 

9. Изражавање физичких 

сензација и 

потреба 

10. Исказивање просторних 

Комуникативна настава 

страних језика 

подразумева поимање 

језика као средства 

комуникације; инсистира 

на употреби  циљног језика 

у учионици у добро 

осмишљеним контекстима 

од интереса за ученике; 

претпоставља примену тзв. 

Teacher talk,  одн. 

прилагођавање говорне 

делатности наставника 

интересовањима и 

знањима ученика;  

инсистира на 

комуникативном аспекту 

употребе језика, одн. на 

значењу језичке поруке, а 

не толико на граматичној 

прецизности исказа ; 

претпоставља да се знања 

ученика мере прецизно 

ЧИТАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

прочитаних текстова 

 

 разуме једноставније 

текстове (стандардна писма, 

информације о процесу рада 

у струци) који су писани 

обичним језиком или 

језиком струке 

Наставни предмет: СТРАНИ ЈЕЗИК 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Цвећар-вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

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 (,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др.правилници, 6/2012 – 

др.правилници, 5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018 – др.правилници) 
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 разуме опис догађаја и 

осећања 

 разуме основни садржај као 

и важније детаље у 

извештајима, брошурама и 

уговорима везаним за струку 

компјутера ) 

 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

 

Напомена: 

У трећем разреду трогодишње 

средње стручне школе нису 

предвиђени нови граматички 

садржаји. У настави се 

систематизују и утврђују они 

граматички садржаји чије 

савладавање ученицима 

представља посебну тешкоћу. 

 

   

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и временских 

односа 

11. Давање и тражење 

информација и обавештења 

12. Описивање и 

упоређивање лица и 

предмета 

13. Изрицање забране и 

реаговање на 

забрану 

14. Изражавање припадања 

и поседовања 

15. Скретање пажње 

16. Тражење мишљења и 

изражавање 

слагања и неслагања 

17. Тражење и давање 

дозволе 

18. Исказивање честитки 

19. Исказивање препоруке 

20. Изражавање хитности и 

обавезности 

21. Исказивање сумње и 

несигурности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дефинисаним релативним, 

а не толико апсолутним 

критеријумима тачности.  

Један од кључних 

елемената комуникативне 

наставе је и социјална 

интеракција кроз рад у 

учионици. Она се базира 

на групном или 

индивидуалном решавању 

проблема, потрази за 

информацијама и мање или 

више комплексним 

задацима. У тим задацима 

увек су јасно одређени 

контекст, процедура и 

циљ, чиме се унапређује 

квантитет језичког 

материјала који је 

неопходан услов за било 

које учење језика.  

Такозвана комуникативно-

интерактивна парадигма у 

настави страних језика, 

између осталог, укључује и 

следеће  

компоненете:  

 усвајање језичког 

садржаја кроз циљано и 

осмишљено учествовање у 

друштвеном чину 

 поимање наставног 

програма као динамичне, 

заједнички припремљене и 

ажуриране листе задатака 

и активности  

ГОВОР 

Оспособљавањеученика за 

кратко 

монолошко 

излагање и за 

учешће у 

дијалогу на 

страном језику 

 једноставним средствима 

опише статус и образовање, 

будуће запослење 

 опише делатност, фирму, 

процес рада или пак 

преприча телефонски 

разговор или одлуке неког 

договора у оквиру познате 

лексике 

 образложи краће своје 

намере, одлуке, поступке 

ПИСАЊЕ 

Оспособљавање 

ученика за 

писање краћих 

текстова 

различитог 

садржаја 

 попуњава рачуне, 

признанице и хартије од 

вредности 

 напише једноставно 

пословно писмо према 

одређеном моделу 

 опише и појасни садржај 

схема и графикона  везаних 

за струку 

ИНТЕРАКЦИЈА 

 

Оспособљавање 

ученика за 

учешће у 

дијалогу на 

страном језику и 

размену краћих 

 поведе, настави и заврши 

неки једноставан  разговор, 

под условом да је лице у 

лице са саговорником 

 

 буде схваћен у размени 

идеја и информација о 
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писаних порука блиским темама у 

предвидљивим, 

свакодневним ситуацијама 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  наставник је ту да 

омогући приступ и 

прихватање нових идеја  

 ученици се третирају 

као одговорни, креативни, 

активни учесници у 

друштвеном чину 

  уџбеници су само 

један од  ресурса; осим 

њих препоручује се и 

примена других извора 

информација и 

дидактичких материјала, 

поготову кад је реч о 

стручним темама  

 учионица постаје 

простор који је могуће 

реструктурирати из дана у 

дан  

Важан циљ у учењу 

страног језика у средњим 

стручним школама је 

овладавање језиком 

струке, и то у оноликој 

мери која је неопходна  да 

се језик користи ради  

информисаности  и 

оспособљености за 

једноставну комуникацију 

у усменом и писаном 

облику на страном језику. 

Тај сегмент наставе 

страног језика који се 

прогресивно увећава од 20 

МЕДИЈАЦИЈА 

Оспособљавање 

ученика да 

преводи, сажима 

и препричава 

садржај краћих 

усмених и 

писаних текстова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ 

Оспособљавање 

ученика да 

користе медије 

као изворе 

информација и 

развијају 

критичко 

мишљење у вези 

са њима 

 сажима садржај текста, 

филма, разговара и сл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 идентификује различита 

гледишта о истој теми 
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ЗНАЊА  О ЈЕЗИКУ  коректно употребљава 

једноставне структуре 

користећи зависне реченице 

( уз одређене системске 

елементарне грешке које 

глобални смисао не доводе у 

питање ) 

 

до 50% током 

четворогодишњен 

образовања мора да буде 

јасно дефинисан и у складу 

са исходима везаним за 

квалификације струке.  

Неопходно је да стручна 

тематика која се обрађује 

на страном језику прати 

исходе појединих стручних 

предмета и буде у 

корелацији са њима.  

Реализација наставе језика 

струке се много више 

огледа у развијању 

рецептивних вештина него 

продуктивних јер је сврха 

учења страног језика, у 

првој линији, усмерена на 

то  да се ученици оспособе 

да прате одређену стручну  

литературу у циљу 

информисања, праћења 

иновација и достигнућа у 

области струке, 

усавршавања и 

напредовања.  

Стога је спектар текстова 

који се препоручују 

велики: шематски прикази, 

упутства о примени 

апарата, инструмената или 

пак материјала, 

хемикалија, рецепти, 

декларације, краћи 

стручни текстови чији је 

садржај релевантан за 

тематске садржаје 

стручних предмета, 
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извештаји, каталози, 

програми сајамских 

активности и сл. Веома је 

битно у раду са таквим 

текстовима одредити 

добру дидактичку 

подршку. Добро 

осмишљени налози 

упућују на то да одређене 

текстове, у зависности од 

тежине и важности 

информација које они 

носе, треба разумети 

глобално, селективно или 

пак детаљно.  

Продуктивне вештине 

треба ограничити на 

строго функционалну 

примену реалну за захтеве 

струке. То подразумева 

писање кратких порука, 

мејлова у  

оквиру пословне 

комуникације 

(поруџбенице, 

рекламације, захтеви, 

молбе) и вођење усмене 

комуникације која 

омогућава споразумевање 

на основном нивоу било у 

директном контакту са 

саговорником или у 

телефонском разговору.  

 

 Кључни појмови садржаја: читање, слушање, писање, говор, знање о језику, медијација, интеркултурност 
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Наставни предмет: ИЗБОРНИ  СПОРТ 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Цвећар-вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

Правилник плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада пољопривреда, производња и прерада 

хране (,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др.правилници, 6/2012 – др.правилници, 5/2013, 11/2013, 

14/2013 и 9/2018 – др.правилници) 

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.  

Задаци:  

Стицање теоријских знања,стицање основних и продубљивање истих,техничких и тактичких знања ,социјализација ученика и неговање етичких вредности према 

ученицима у такмичењу као и откривање талентованих ученика и њихово подстицање да се баве спортом. Ученик треба да има објективну представу о 

сопственим могућностима. Принципи вежбања траба да се прилагоде узрасту ученика. Ученици морају да знају штетне последице неправилног вежбања и да 

упознају естетске вредности спорта за који су се определили. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама Вредновање остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

1. 

Предлог 

спортова који се 

понуде 

ученицима као 

избор: 

У првом реду, 

спортови који се 

у одређеном 

обиму обрађују 

кроз наставу 

физичког 

32 

• Програмски садржаји физичког 

васпитања-изабраног спорта чини 

следећа структура: 

• развијање моторичких способности 

ученика; 

• спортско-техничко образовање 

ученика (обучавање и усавршавање 

технике); 

• индивидуална и колективна тактика 

изабраног спорта; 

• теоријско образовање; 

Праћење и вредновање постигнућа ученика  

• 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 

• 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 
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васпитања:  

атлетика  

гимнастика  

ритмичка 

гимнастика  

рукомет  

кошарка  

одбојка  

мали фудбал  

плес 

• правила изабраног спорта; 

• организовање унутар одељенских и 

међуодељенских такмичења.  

ТЕОРИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ  

• упознавање ученика вредностима 

изабраног спорта; 

• упознавање ученика са основним 

принципима 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 спорта.  

Минимални образовни захтеви: 

• Предметни наставници утврђују 

минималне образовне захтеве, у складу 

са усвојеним програмом за сваки 

изабрани спорт. Под тим се 

подразумева: 

• савладаност основне технике и њена 

примена; 

• познавање и примена елементарне 

тактике; 

• познавање и примена правила; 

• ангажованост и учешће ученика на 

такмичењима у изабраном спорту. 

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. 

школских спортских такмичења 

• примењује правила фер плеја 

 

Укупан број часова         32   
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Наставни предмет: АГРАРНА ГЕОГРАФИЈА 

Подручје рада: Пољопривреда,производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Цвећар-вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

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 (,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др.правилници, 6/2012 – 

др.правилници, 5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018 – др.правилници) 

Циљеви предмета: 

- Стицање знања  о природним и друтшвеним одликама географске средине и о њиховом утицају на развој пољопривреде, 

- Оспособљавање ученика за посматрање, класификацију, систематизацију, решавање проблема и закључивање, 

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

- Оспосбљавање ученика да користе писане, графике 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 заштити, обноси и унапређивању животне средине 

Редни 

бр. 
Модул 

Бр. 

часова 

Препоручени садржаји по модулима ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

Вредновање 

остварености 

исхода 

 

1. 

 

Увод у аграрну 

географију 

 

5 

 Предмет изучавања, значај, развој и место 

аграрне географије у систему наука 

 Аграрни простор и његове границе 

 Подела и типови пољопривреде у свету 

 Географски размештај пољопривредне 

производње 

 Место пољопривреде у просторној 

организацији привреде и значај 

агроиндустрије  

 Глобализација хране и њене последице 

 

• дефинише предмет 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 

пољопривреде са другим привредним 

делатностима 

• објасни значај агроиндустрије 

• објасни појам глобализације хране као 

последице међудејства географских услова и 

технолошког развоја 

 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

1. праћење 

остварености 

исхода 

2. тестове знања 

2. 

 

Природни 

услови за развој 

пољопривреде 

7 

• Физичкогеографске одлике географске 

средине као важан услов за развој 

пољопривредне производње 

• Заштита и унапређивање пољопривреде и 

животне средине  

• објасни утицај и значај рељефа, климе, воде, 

тла, биљних и животињских заједница за развој 

пољопривредне производње 

• препозна деградацију природне средине у 

окружењу и да предложи мере за заштиту и 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

1. праћење 
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унапређивање аграрног простора 

• изводи активности везане за заштиту и 

унапређивање пољопривреде и животне средине 

остварености 

исхода 

2. тестове знања 

3. 
 

Друштвени 

услови за развој 

пољопривреде 

6 

• Пораст светског становништва и расположиве 

количине хране 

• Повезаност структурних одлика становништва 

са производњом хране и начинима исхране 

• Миграције пољопривредног становништва и 

процес деаграризације 

• Сеоска насеља и сеоски атари као простори 

пољопривредне производње 

• Градови као аграрна тржишта 

• Научно-технолошки развој и просторна 

организација пољопривреде  

• објасни однос између броја становника на 

Земљи и расположивих количина хране 

• доведе у везу структуре становништва са 

производњом хране и начине исхране 

• објасни процес деаграризације као последицу 

миграције пољопривредног становништва 

• објасни везу између сеоских насеља као 

аграрних произвођача и градова као аграрних 

тржишта 

• наведе врсте агротехничких мера у 

пољопривреди (механизација, хемизација, 

мелиорација, аграрне револуције) 

Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

1. праћење 

остварености 

исхода 

2. тестове знања 

4. 
 

Географска 

својства биљне и 

сточарске 

производње 

14 

• Настанак, развој, границе и значај земљорадње 

и сточарства 

• Географско порекло и просторни размештај 

најважнијих биљних култура у Србији и у свету 

• важније врсте стоке 

• области гајења појединих врста стоке у свету и 

у нашој земљи 

• Заштита и унапређивање биљне и сточарске 

производње 

• опише настанак, развој и границе земљорадње 

• наведе значај и перспективе развоја 

земљорадње и сточарства 

• објасни географско порекло и просторни 

размештај производње најважнијих биљних 

култура у нашој земљи и у свету (житарице, 

поврће, воће, шећерна репа, шећерна трска, 

уљарице, кафа, какао, чај, дуван, зачини, 

наркотичне биљке, текстилне биљке, агруми, 

винова лоза...) 

• наведе важније врсте стоке које се гаје у свету 

и у нашој земљи 

• опише сточарске области у свету и у нашој 

земљи 

• предвиди мере за заштиту и унапређивање 

биљне и сточарске производње у свом окружењу 

 Вредновање 

остварености 

исхода вршити 

кроз: 

1. праћење 

остварености 

исхода 

2. тестове знања 

 

Укупан број часова 32 

 

Корелација са другим предметима: Биологија, Хемија, Историја 

 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 2208 
 

Наставни предмет: БИОЛОГИЈА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Цвећар-вртлар 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

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 (,,Службени гласник РС- Просветни гласник'' 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 – др.правилници, 6/2012 – 

др.правилници, 5/2013, 11/2013, 14/2013 и 9/2018 – др.правилници) 

Циљеви предмета:  

1. Упознавање са особинама живих бића и нивоима организације биолошких система, грађом и функцијом ћелије, ћелијским деобама; 

2. Упознавање са функцијама људског организма; 

3. Упознавање са основним фазама развића човека; 

4. Разумевање проблема везаних за период одрастања, упознавање са облицима ризичног понашања и схватање улоге и значаја породице 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

Часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. Биологија ћелије 8 

 Цитологија као научна дисциплина 

биологије која проучава  

организацију ћелије 

 Основне карактеристике живих 

бића 

 Нивои организације биолошких 

система  

 Грађа ћелије и ћелијских органела 

 Ћелијски циклус и ћелијске деобе 

Евидентирање и 

оцењивање ученика 

(путем усмене и 

писане провере 

знања, тестирања, 

практичних радова - 

вежбања, израде 

презентација и 

пројеката) 

 наведе главне особине живих бића и нивое 

организације биолошких система 

 објасни  хемијску и физичку структуру ћелије и 

функцију ћелијских органела 

 објасни ток и значај кључних метаболичких процеса: 

фотосинтезе и ћелијског дисања 

 објасни фазе ћелијског циклуса, ток и значај митозе и 

значај мејозе 
 

2. 

 

Основи физиологије 

човека 
15 

 Нервни систем 

 Чула 

 Мишићно – скелетни систем  

 Ендокрине жлезде  

 Систем органа за варење 

 Систем органа за дисање 

 Систем за циркулацију телесних 

течности 

 Систем органа за излучивање и 

Евидентирање и 

оцењивање ученика 

(путем усмене и 

писане провере 

знања, тестирања, 

практичних радова - 

вежбања, израде 

презентација и 

пројеката) 

 илуструје прост рефлексни лук 

 објасни улогу нервног система 

 објасни мишићну контракцију 

 објасни улогу чулних органа 

 дефинише позицију и улогу жлезда са унутрашњим 

лучењем 

 објасни улогу крви и лимфе  

 објасни грађу и улогу срца и крвних судова и 

неурохуморалну регулацију срчаног рада 
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размножавање   објасни размену гасова у плућима и ткивима и нервну 

регулацију дисања 

 објасни варење, ресорпцију хране и  неурохуморалну 

регулацију варења 

 објасни улогу екскреторних органа човека 

  објасни улогу органа за размножавање 

3. 

 

Биологија развића 

човека 
5 

• Стварање и сазревање полних 

ћелија 

• Оплођење 

• Интраутерино развиће 

• Рађање и детињство 

• Полно сазревање 

 

 опише процесе сперматогенезе, оогенезе и оплођења 

 наведе основне фазе интраутериног развића 

 опише промене које се догађају у организму човека од 

рођења до пубертета 

 објасни полно сазревање човека 

 

4. 

Полно и 

репродуктивно 

здравље 

4 

• Појам и дефиниција здравља 

• Проблеми везани за период 

адолесценције 

• Планирање породице 

• Заштита од полних болести 

• Болести зависности 

Евидентирање и 

оцењивање ученика 

(путем усмене и 

писане провере 

знања, тестирања, 

практичних радова - 

вежбања, израде 

презентација и 

пројеката) 

 објасни значај и биолошку функцију породице 

 наведе облике ризичног понашања и облике заштите 

од нежељене трудноће 

 објасни штетност абортуса по здравље жене 

 наведе најчешће полно преносиве болести, болести 

зависности и начине превенције 

 

Укупан број часова 32    
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IV ДЕО 

 

 

4.СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ 

 

ПОДРУЧЈЕ РАДА: 

ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ: 

- ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (2211 - 2472 ) 

- ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКТУ ТЕХНОЛОГИЈУ (2473 – 2732 ) 
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ДЕО 1 НАСТАВНИ ПЛАН: Образовни профил: Техничар за заштиту животне средине 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 
I РАЗ II РАЗ III РАЗ IV РАЗ 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Српски језик и књижевност 3 105 3 105 3 105 3 96 

2. Страни језик 2 70 2 70 2 70 2 64 

3. Музичка уметност 1 35       

4. Ликовна култура   1 35     

5. Физичко васпитање 2 70 2 70 2 70 2 64 

6. Историја 2 70 2 70     

7. Географија 2 70       

8. Математика 3 105 3 105 3 105 3 96 

9. Рачунарство и информатика  2 70       

10. Физика 2 70 2 70     

11. Биологија 2 70       

12. Филозофија       2 64 

13. Социологија     2 70   

14. Устав и права грађана       1 32 

15. Верска настава* 1 35 1 35 1 35 1 32 

16. Грађанско васпитање* 1 35 1 35 1 35 1 32 

* ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 
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СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

I РАЗ II РАЗ III РАЗ IV РАЗ 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В 

1. Општа и неорганска хемија 4 4 140 140             

- Блок настава на годишњем нивоу 60 часова  

2. Техничко цртање и машински елементи 2  70              

3. Организација пословања     2  70          

4. Органска хемија     2 2 70 70         

5. Аналитичка хемија     2 2 70 70         

6. Машине, апарати и операције         2 2 70 70     

7. Хемијска технологија         2  70      

8. Аутоматска обрада података              2  64 

9. Извори загађења животне средине     2  70          

- Блок настава на годишњем нивоу 60 часова  

10. Испитивање тла, воде и ваздуха      2 3 70 105         

11. Физичка хемија         2 2 70 70     

12. Микробиологија         1 2 35 70     

13. Инстументалне методе анализе             3 4 96 128 

14. Загађивање и заштита тла          2 1 70 35     

- Блок настава на годишњем нивоу 30 часова  

15. Загађивање и заштита воде             2 1 64 32 

16. Загађивање и заштита ваздуха             2 1 64 32 

- Блок настава на годишњем нивоу 30 часова  

17. Прерада и одлагање чврстог отпада          2 1 70 35     

- Блок настава на годишњем нивоу 30 часова  

18. Прерада и одлагање отпадних вода             2 1 64 32 

- Блок настава на годишњем нивоу 30 часова  
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ДЕО 2. НАСТАВНИ ПРОГРАМ А. Обавезни општеобразовни предмети: ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (Први разред) 

Наставни предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Први 

Образовни профил: Техничар за заштиту животне средине 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

105    

Недељни фонд часова: 3    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ  

Циљ наставе српског језика и књижевности јесте проширивање и продубљивање знања о српском језику; унапређивање језичке и функционалне писмености; 

проширивање и продубљивање знања о српској и светској књижевности, развијање љубави према књизи и читању, оспособљавање за интерпретацију уметничких 

текстова; упознавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у књижевности; 

проширивање и продубљивање књижевних знања и читалачких вештина; образовање и васпитање ученика као слободне, креативне и културне личности, 

критичког ума и оплемењеног језика и укуса.  

Задаци  

Настава језика (знања о језику, способност служење језиком и васпитна улога наставе језика). Ученици треба да:  

- овладају знањима о српском књижевном језику;  

- стекну вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом изражавању, приликом учења, образовања и интелектуалног 

развоја;  

- поштују матерњи језик, негују српски језик, традицију и културу српског народа, националних мањина, етничких заједница и других народа;  

- унапређују културу језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, са 

развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура.  

Настава књижевности (усвајање књижевних знања, развијање читалачких вештина и афирмисање васпитних вредности путем књижевности). Ученици 

треба да:  

- упознају репрезентативна дела српске књижевне баштине и дела опште књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вредности;  

- негују и развијају читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним књижевним делима из историје 

српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози;  

- развијају литерарне афинитете и постану читаоци рафинираног естетског укуса који ће умети да на истраживачки, стваралачки и активан начин читају књижевна 

дела свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;  

- усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности;  
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САДРЖАЈ 

КЊИЖЕВНОСТ (66 ЧАСОВА)  

I. УВОД У ПРОУЧАВАЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА (12 часова)  

Природа и смисао књижевности  

Појам и назив књижевности; књижевност као уметност; књижевност и друге уметности; усмена и писана књижевност; улога књижевне уметности у друштву; 

књижевност и проучавање књижевности, науке о књижевности: теорија, историја књижевности и књижевна критика.  

Уметнички доживљај, утисци, разумевање, сазнавање и доживљавање уметничких вредности у књижевном делу.  

Структура књижевног дела  

Тема, мотив (мања тематска јединица); фабула и сиже; лик, карактер, тип, наратор, писац; идеје, мисли и поруке, смисао књижевноуметничког дела; композиција 

књижевног дела (на примерима лирског, епског и драмског дела); језик у књижевноуметничком делу (пишчев избор и распоређивање речи), средства уметничког 

изражавања.  

Дела за обраду  

Сунце се девојком жени - лирска народна песма  

Бановић Страхиња - епска народна песма  

Девојка бржа од коња - народна приповетка  

Лаза Лазаревић - Први пут с оцем на јутрење - уметн. припов.  

Софокле: Антигона - трагедија  

Иво Андрић: О причи и причању (Беседа приликом примања Нобелове награде)  

II. КЊИЖЕВНОСТ СТАРОГ ВЕКА (10 часова)  

Основне информације о развоју, врстама, тематици и особеностима књижевности старог века.  

Еп о Гилгамешу (одломак)  

Хомер - Илијада (одломак - VI певање)  

Библија - из Старог завета; Легенда о потопу; из Новог завета; Јеванђеље по Матеју (Страдање и васкрсење Христово).  

III. СРЕДЊОВЕКОВНА КЊИЖЕВНОСТ (11 часова)  

Почеци словенске писмености; значај рада Ћирила и Методија и њихових ученика. Најстарија словенска писма (глагољица, ћирилица); старословенски језик и 

рецензије старословенског језика; најстарији споменици јужнословенске културе (Башчанска плоча, Самуилов натпис, Брижински споменик, Мирослављево 

јеванђеље); међусобне везе и утицаји писане и усмене књижевности.  

- оспособе се за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова агресивног и асоцијалног 

понашања и за развијање самосвести и личне одговорности;  

- подстичу на саосећање са ближњима и одговорност према другом;  

- развију врлине разборитости и равнотеже и мудрости.  

Општи задаци. Ученици треба да:  

- развијају и негују стваралачки и истраживачки дух у процесу учења и у примени стечених знања;  

- развијају и негују методичност и методичка поступања приликом овладавања сложеним и обимним знањима;  

- усаглашено са општим исходима учења, као и усклађено са узрастом и способностима, даље развијају знања, васпитне вредности и функционалне вештине које 

ће моћи да користе у даљем образовању, у професионалном раду и у свакодневном животу;  

- развијају лични и национални идентитет и осећање припадности држави Србији;  

- формирају вредносне ставове којима се чува национална и светска културна баштина;  

- буду оспособљени за живот у мултикултуралном друштву. 
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Сава Немањић (Св. Сава) - Житије Св. Симеона (одломак), Болест и смрт Св. Симеона  

Јефимија - Похвала кнезу Лазару  

Деспот Стефан Лазаревић: Слово љубве  

Усмено предање о Св. Сави (народне песме, приче и легенде - избор).  

IV. НАРОДНА (УСМЕНА) КЊИЖЕВНОСТ (11 часова)  

Народна (усмена) књижевност: појам, битне одлике, основне теме и мотиви, уметничка вредност и значај (синтеза).  

Народна поезија и њен значај у животу и историји српског народа.  

Српска девојка - народна песма  

Кнежева вечера - народна песма  

Марко пије уз рамазан вино - народна песма  

Диоба Јакшића - народна песма  

Ропство Јанковић Стојана - народна песма  

Бој на Мишару - народна песма  

V. ХУМАНИЗАМ И РЕНЕСАНСА (11 часова)  

Хуманизам и ренесанса у Европи и код нас и главни представници (појам, особености, значај).  

Ф. Петрарка - Канцонијер (избор сонета)  

В. Шекспир - Ромео и Јулија  

Сервантес - Дон Кихот (одломак)  

С. Менчетић - Први поглед  

Џ. Држић - Горчије жалости јесу ли гди кому  

M. Држић - Новела од Станца  

VI. БАРОК И КЛАСИЦИЗАМ (6 часова)  

Барок и класицизам и њихови главни представници у Европи и код нас (појам, особеност, значај).  

И. Гундулић - Осман (одломци из И и VIII певања)  

Молијер - Тврдица  

VII. ЛЕКТИРА (5 часова)  

Данте Алегијери: Божанствена комедија (одломак из Пакла, певање V - Паоло и Франческа)  

Д. Киш - Рани јади  

Избор из поезије савремених песника према избору ученика и наставника (D. Радовић, M. Антић, Љ. Симовић и др.).  

VIII. КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ  

На наведеним делима понављају се, проширују, усвајају и систематизују основни књижевно-теоријски појмови.  

Лирско, епско, драмско песништво.  

Лирске ("женске") и епске (јуначке) песме. Епски јунак.  

Епска поезија у прози: приповетка, новела, роман; једноставнији облици епске прозе: мит, предање, бајка, прича. Житије (животопис, биографија), похвала, 

слово.  

Драмска поезија (одлике, подела): трагедија, комедија, драма у ужем смислу речи. Фарса. Драма и позориште. Драмски јунак.  

Стих и проза: Метрика, хексаметар, десетерац, цезура.  

Средства уметничког изражавања  

Епитет, поређење, персонификација, хипербола, градација, антитеза, метафора, лирски паралелизам. Симбол. Хуманизам, ренесанса, петраркизам, барок, 
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класицизам.  

ЈЕЗИК (25 часова)  

I. ОПШТИ ПОЈМОВИ О ЈЕЗИКУ  

Језик као средство комуникације (основни појмови).  

Основни појмови о књижевном (стандардном) језику. Његов национални и културни значај. Однос књижевног језика и дијалеката. Књижевно-језичка култура и 

њен значај.  

Српски језик (место у породици словенских језика, границе).  

II. ЈЕЗИЧКИ СИСТЕМ И НАУКЕ КОЈЕ СЕ ЊИМЕ БАВЕ  

Језик као систем знакова.  

Фонетика и фонологија. Гласови и фонеме. Слог. Прозодија.  

Морфологија. Речи и морфеме. Врсте морфема. Морфологија у ужем смислу (промена речи). Творба речи.  

Синтакса. Реченица као језичка и комуникативна јединица.  

Лексикологија. Лексеме. Лексички фонд (речник, лексика).  

Граматике и речници српског језика и начин њихове употребе.  

III. ФОНЕТИКА  

Гласовни и фонолошки систем српског књижевног језика (понављање и утврђивање систематизације гласова и фонема и њихових карактеристика).  

Морфофонологија. Морфофонолошке алтернације и њихова улога у промени и творби речи. Алтернације у српском књижевном језику (проширивање и 

утврђивање раније стечених знања). Правописна решења.  

Акценатски систем српског књижевног језика (и његово обележавање). Клитике (проклитике и енклитике). Контрастирање акценатског система књижевног језика 

и регионалног дијалекта (где је то потребно). Служење речником за утврђивање правилног акцента.  

IV. ПРАВОПИС  

Основни принципи правописа српског књижевног језика. Правописи и правописни приручници (и служење њима).  

Писање великог слова.  

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (14 часова)  

I. УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

Артикулација гласова, књижевна акцентуација, мелодија реченице, јачина, висина тона, боја гласа, темпо изговора; пауза - логичка и психолошка и њихова 

изражајна функција. Акценат, речи, групе речи, реченице (смисаоница). Отклањање нестандардне акцентуације из ученичког говора.  

Изражајно читање и казивање напамет научених краћих прозних и дијалошких текстова. Рецитовање стихова.  

Коришћење звучних записа у подстицању, процени и снимању изражајног читања, казивања и рецитовања.  

Стилске вежбе. Функционални стилови: разговорни књижевно-уметнички језик.  

II. ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

Правописне вежбе: писање великог слова.  

Стилске вежбе: сажимање писменог састава уз појачавање његове информативности, отклањање сувишних речи и неприкладних израза.  

Домаћи писмени задаци (читање и анализа на часу).  

Четири писмена задатка годишње. 

Начин остваривања програма 

УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА  

Зависно од разреда и садржаја годишњи фонд часова наставе овог предмета распоређен је тако да је за подручје књижевност издвојено око 60%, а за друга два 

(језик и култура изражавања) око 40% часова.  
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У оквиру тог фонда планирани садржаји се обрађују са 70% часова. Осталих 30% часова предвиђено је за понављање, утврђивање, вежбање и систематизовање 

програма.  

Циљ и задаци чине целину и остварују се током четири године - систематски и континуирано - у свим предвиђеним програмско-тематским подручјима и 

видовима рада.  

Сви садржаји распоређени су по разредима, подручјима, областима и темама уз примену начела поступности, корелације, интеграције и примерености узрасту.  

Садржаји књижевности конкретизовани су по разредима, сегментима (књижевност и лектира), а обухватају књижевнотеоријско и књижевноисторијско 

проучавање књижевноуметничких дела и књижевности жанровски распоређених.  

Подручје језик обухвата изучавање језика као система. У садржаје овог подручја уграђени су елементи опште лингвистике и правописа.  

Подручје култура изражавања обухвата облике и врсте у области усменог и писменог изражавања (по разредима). У овој области планиране су говорне и писмене 

вежбе, домаћи задаци и писмени задаци, који треба да се раде наизменично ћирилицом и латиницом.  

Ради што успешније реализације бројних захтева и садржаја неопходна је и стална сарадња наставника српског језика и књижевности с наставницима других 

предмета (историје, сродних општестручних и ужестручних предмета), стручним сарадницима (школским библиотекаром - медијатекаром, педагогом, 

психологом) и органима (стручним активом и већима), родитељима ученика и међуопштинском (регионалном) просветно-педагошком службом; такође је 

корисна сарадња наставника и са одређеним институцијама (народном библиотеком, домом културе, биоскопом, локалним новинама, радио-станицом и др.).  

Квалитет и трајност знања, умења, вештина и навика ученика у многоме зависе од принципа, облика, метода и средстава који се користе у образовно-васпитном 

процесу. Због тога савремена настава српског језика и књижевности претпоставља остваривање битних задатака и садржаја програма уз максимално могућу 

мисаону активност ученика (субјеката у настави), поштовање одређених дидактичких принципа (посебно: свесне активности ученика, научности, примерености, 

поступности, систематичности и очигледности), као и адекватну примену оних наставних облика, метода, поступака и средстава чију су вредност утврдиле 

савремена пракса и методика наставе српског језика и књижевности (пре свега: разни видови групног и индивидуалног рада примерени могућностима ученика, 

методе - дијалошка, текстуално-графичке демонстрације и самосталних радова ученика, средства - уџбеници, приручници, разне врсте текстова и графичких 

приказа, графофолије, наставни и други филмови, радио и телевизијске емисије и сл.). Избор одређених наставних облика, метода, поступака и средстава 

условљен је, пре свега, наставним садржајем и циљевима (образовним, васпитним и функционалним), које треба остварити на једном часу српског језика и 

књижевности.  

Редовна настава српског језика и књижевности изводи се у специјализованим учионицама и кабинетима за овај предмет, који треба да буду опремљени у складу 

са нормативима за средње стручне школе. Делимично, она се организује и у другим школским просторијама (библиотеци - медијатеци, читаоници, 

аудиовизуелној сали и сл.).  

У настави српског језика и књижевности користе се одобрени уџбеници и приручници и библиотечко-информацијска грађа од значаја за остваривање задатака и 

садржаја програма овог предмета, односно за систематско оспособљавање ученика за самостално коришћење разних извора сазнања у настави и ван ње.  

У односу на досадашњи, овај програм доноси извесне промене и новине, које треба имати у виду приликом планирања (глобалног и оперативног) и реализације 

предвиђених задатака и садржаја. Посебно су значајне ове промене и новине у програму: измењен је недељни и годишњи фонд часова у свим разредима средњих 

стручних школа као и начин расподеле предвиђеног годишњег фонда часова на поједине сегменте програма; обезбеђен је адекватнији однос између часова обраде 

и других типова часова: кориговани су циљ и задаци наставе; измењени су структура и садржаји подручја књижевност и језик; у програм је укључен садржај 

проучавања књижевног дела. Уведена је област лектире, укључени су нови аутори и наслови; одређени су основни књижевнотеоријски појмови који се усвајају 

током обраде одговарајућих дела: створени су предуслови за креативно испољавање наставника и прилагођавање васпитно-образовног рада различитим 

ситуацијама у пракси, као и за појачавање стваралачке сарадње наставника и ученика.  

КЊИЖЕВНОСТ  

Ово програмско-тематско подручје обухвата најзначајнија дела из српске и светске књижевности, која су распоређена у књижевноисторијском континуитету од 

старог века до данас.  

Од историјског континуитета одступа се само у поглављу увод у проучавање књижевног дела у И разреду и проучавање књижевног дела у IV разреду, као и у 
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поглављу лектира.  

Програм I разреда је за почетак предвидео увод у проучавање књижевног дела (књижевнотеоријски приступ) како би се избегло нагло прелажење са тематског 

проучавања, карактеристичног за наставу овог предмета у основној школи, на проучавање историје књижевности, тј. изучавање књижевноуметничких дела у 

историјском контексту. Уз тај основни разлог треба имати у виду и друга преимућства оваквог приступа: наставник ће стећи увид у књижевноисторијска знања 

која су ученици понели из основне школе. Та знања ће се систематизовати, проширити и продубити, чиме ће се остварити ваљанији пут за сложенији и 

студиознији приступ књижевним делима какав захтева програм књижевности у средњим стручним школама.  

Наставник српског језика и књижевности у средњим стручним школама треба да пође од претпоставке да је ученик у основној школи стекао основна знања:  

- из теорије књижевности: тема, мотив, фабула; лик, карактер; структура прозног књижевног дела; књижевни родови и врсте;основна језичкостилска изражајна 

средства; усмена и писана књижевност; структура лирске песме; стих, строфа, рима, ритам; структура драмског дела; дијалог, монолог, драмска врста, драма и 

позориште, филм, радио-драма, телевизијска драма;  

- из основа сценске и филмске културе: слика, реч, звук, филмска музика, ситуација, радња, јунаци филма, елементи филмског израза, филмске врсте, од 

синопсиса до сценарија; филм, телевизија, књижевност (сличност и разлике).  

Са стеченим знањима, која се у програму средњих стручних школа проширују и продубљују, ученик може активно да учествује у интерпретацији књижевног 

дела.  

Интерпретативно-аналитички методички систем је основни вид наставе књижевности и њега треба доследно примењивати приликом упознавања ученика са 

изабраним књижевним делима која су предвиђена програмом. Наравно, не треба очекивати да се сва програмом предвиђена дела обрађују на нивоу 

интерпретације као најпотребнијег аналитичко-синтетичког приступа књижевном делу. Наставник треба да процени на којим ће делима радити интерпретацију, а 

на којим осврт, приказ или, пак, проблемско-стваралачки методички систем.  

Нема сумње да овакав програм књижевности у средњим стручним школама повремено тражи и примену експликативног методичког система када се мора чути 

наставникова реч, и то најчешће приликом давања информација о епохама које се проучавају, као и у свим другим ситуацијама у којима наставник не може 

рачунати на ученикова предзнања (на пример: основне информације о почецима писмености, да је његов говор модел правилног, чистог и богатог језика каквом 

треба да теже његови ученици).  

Књижевна дела из програма лектира имају равноправан третман са делима из обавезног програма књижевности и обрађују се по истом методичком систему. 

Треба напоменути да се из лектире која је дата по избору ученика и наставника не морају обрадити сви писци, већ књижевно дело оног писца за које се 

опредељују ученици и наставник.  

ЈЕЗИК  

Програм наставе језика у средњим стручним школама конципиран је тако да омогући ученицима стицање знања и о језику као друштвеној појави и о језику као 

систему знакова. Циљ је да ученици, поред знања о свом матерњем језику, стекну и опште лингвистичка односно социолингвистичка знања неопходна 

образованом човеку. Ова општа знања су функционално повезана са наставом матерњег језика. Главни део тих знања обрађује се у сегменту општи појмови о 

језику (на почетку програма за први и на крају програма за четврти разред). Као у уводном делу сегмента књижевни језик (у првом разреду) и сегменту језички 

систем и науке које се њиме баве; али се општи појмови обрађују и током целе наставе - у вези са одговарајућим партијама о српском као матерњем језику. 

Инсистирање на једном теоријски и методички вишем нивоу изучавању језичких појава даје нови квалитет настави која обухвата и знања с којима су се ученици 

сретали у основној школи. Ова знања, поред своје општеобразовне вредности и значаја за олакшавање и побољшавање наставе српског језика, треба да послуже и 

лакшем савлађивању градива из страних језика.  

Део програма књижевни језик (први разред) вишеструко је значајан. Његовом реализацијом ученици треба да стекну знања и изграде одговарајуће ставове о 

српском књижевном језику и о значају књижевнојезичке норме и језичке културе. Овај део програма укључује и наставу о развоју књижевног језика.  

У сегменту програма посвећеног организацији и функционисању језичког система не обрађују се само чисто граматички аспекти језичког система већ се 

обухватају и функционални аспекти. Зато су, између осталог, у синтаксу унети и елементи лингвистике текста и граматике. Посебан је значај дат лексикологији 

(која се надовезује на део о творби речи), и то не само да би ученици стекли више знања о речничком благу свога језика него и да би развили правилан однос 
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према разним појавама у лексици.  

У обради свих сегмената програма треба се надовезивати на знања која су ученици стекли током претходног школовања. Међутим, овде није реч о простом 

обнављању и утврђивању раније стечених знања, него о добијању целовите слике о српском језику, и као што је већ речено, о усвајању једног квалитативно 

вишег приступа проучавању језичке организације и језичких законитости.  

Веома је важно да се настава језика повеже са осталим деловима овог наставног предмета. Наиме, ова настава пружа лингвистичка знања која ће бити подлога за 

тумачење језика и стила књижевних дела, с тим што ова дела пружају и одговарајући материјал за уочавање естетске функције језика. С друге стране, настава 

језика се мора повезати и са наставом културе изражавања. Тиме ће лингвистичка знања (о акценатском систему, творби речи, лексикологији, синтакси итд.), као 

и проучавање правописа, допринети да ученици боље и поступније усвоје књижевнојезичку норму и да побољшају своје изражајне способности.  

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА  

Вежбе у усменом изражавању треба у средњим стручним школама да дају одређени степен правилне артикулације, дикције, интонације, ритма и темпа у читању и 

казивању лирског, епског и драмског текста. Ове се вежбе, по правилу, реализују у току обраде књижевног текста на тај начин што ће наставник, директно, 

својим читањем, говорењем или уз помоћ снимка, анализирати одговарајуће елементе правилног усменог изражавања како би их ученици уочили. Стечена 

сазнања трансформишу се у вештине и умења на тај начин што ученици интерпретирањем књижевних текстова настоје да сами достигну одговарајући степен 

вештине и умења ове врсте. Стечене способности се даље увежбавају различитим облицима усменог изражавања ученика (извештавање, расправљање, 

реферисање и др.). Већина предвиђених облика ове наставе непосредно се укључује у наставу књижевности или примене за израду писмених састава.  

У првом разреду веома је упутно да наставник ученицима демонстрира методологију израде писменог састава. У том смислу корисно је комбиновати индукцију и 

дедукцију. На одабраном узорку (расправа, извештај и др.) треба анализирати његову композицију, функцију одељака и остале елементе (примереност стила и 

сл.). Затим се ученицима може дати задатак да припреме грађу о једној теми, али да прикупљену грађу не обликују већ да се то уради на часу. Вежба у 

методологији израде писменог састава на основу прикупљене грађе требало би да буде демонстрација целокупног поступка израде писменог састава: од анализе 

теме, одређивања њеног тежишта, селекције прикупљене грађе, распореда појединости с гледишта добре композиције, до обликовања грађе и рада на 

усавршавању текста. Рационализација наставе у овом послу постиже се на тај начин што ће узорак текста бити у вези с књижевним делом из програма за 

одређени разред.  

И диференцирање функционалних стилова ваља обављати на узорцима које је наставник одабрао. Да би ученик био оспособљен да свој језик и начин изражавања 

подеси врсти писменог састава (излагања), треба да напише конкретан састав (припреми излагање). Вежбе ове врсте треба понављати све док сваки ученик не 

буде оспособљен да се служи одређеним облицима изражавања. Да би се постигао већи наставни учинак, корисно је наћи неопходну психолошку мотивацију. 

Због тога ученике треба обавестити не само о коначном циљу који се жели постићи одређеним системом вежбања него и о сврсисходности појединих 

парцијалних вежбања која чине интегралну целину. Тако, на пример, ако су ученици обавештени да ће следећи писмени задатак бити у форми расправе или 

приказа, онда и конкретне вежбе треба да буду подређене том циљу. Наставник ће на одабраном моделу конкретног облика изражавања показати ученицима 

његове битне карактеристике, подразумевајући ту и примереност језика и стила. После тога ученици у форми домаћег задатка чине прве покушаје да самостално 

напишу састав одређене врсте. Читањем и коментарисањем домаћих задатака ученици се даље оспособљавају у писменом изражавању и овладавању одређеним 

врстама састава. Када је наставник стекао утисак да су сви ученици релативно овладали одређеном врстом писменог изражавања, утврђује час израде школског 

писменог задатка. Резултати таквог поступка показују се у школском писменом задатку, па се на основу њих планира даљи рад на усавршавању културе 

изражавања ученика. Ако више ученика не постигне одређени успех, цео се процес понавља.  

Оквирни број часова који је предвиђен за усмено и писмено изражавање означава укупно време, а не и број вежби у току наставне године (препоручује се 

организовање већег броја краћих вежби с прецизно одређеним циљевима).  

Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По правилу, наставник је 

обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу на часу (делу часа). Поред писмених, у 

складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака (усмених, практичних - примерених могућностима ученика 

и њиховој оптерећености разним обавезама).  
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Израда школског писменог задатка, по правилу, траје један час. Изузетно, кад то поједини облици писменог изражавања изискују, израда задатака може трајати и 

дуже од једног часа. 

Начин провере  остварености исхода 

Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По правилу, наставник је 

обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу на часу (делу часа). Поред писмених, у 

складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака (усмених, практичних - примерених могућностима ученика 

и њиховој оптерећености разним обавезама). 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Први 

Образовни профил: Техничар за заштиту животне средине 

Годишњи фонд часова: Теорија Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ наставе страног 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.  

Посебан циљ наставе страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се страни језик 

користи ради информисаности и оспособљености за једноставну пословну комуникацију у усменом и писаном облику.  

Задаци наставе страног језика су да ученици:  

- буду оспособљени да у школској и ван школској свакодневници могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано и сходно ситуацији;  

- продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да страни језик функционално користе и после завршетка свог образовања 

(током студија, у будућем послу или даљем образовању);  

- стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да уоче контрасте и врше поређења у односу на сопствену стварност;  

- буду оспособљени да се компетентно и самосвесно споразумевају са људима из других земаља, усвајају норме вербалне и невербалне комуникације у складу са 

специфичностима језика који уче, као и да наставе, у оквиру формалног образовања и самостално, учење другог и трећег страног језика;  

- до краја трећег разреда средње стручне школе савладају први страни језик до нивоа Б1+ према Заједничком европском оквиру.  

Напомена:  

Истичемо да ће степен постигнућа по језичким вештинама варирати, односно да ће рецептивне вештине (разумевање говора и читање) бити на предвиђеном 

нивоу, док се за продуктивне вештине (говор, интеракција, медијација и писање) може очекивати да буду за један ниво ниже (на пример, Б1+ рецептивно, Б1 

продуктивно).  

Комуникативне функције:  

1. Представљање себе и других  

2. Поздрављање (састајање, растанак;формално, неформално, специфично по регионима)  

3. Идентификација и именовање особа, објеката, боја, бројева итд.  

4. Давање једноставних упутстава и команди  

5. Изражавање молби и захвалности  

6. Изражавање извињења  
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7. Изражавање потврде и негирање  

8. Изражавање допадања и недопадања  

9. Изражавање физичких сензација и потреба  

10. Исказивање просторних и временских односа  

11. Давање и тражење информација и обавештења  

12. Описивање и упоређивање лица и предмета  

13. Изрицање забране и реаговање на забрану  

14. Изражавање припадања и поседовања  

15. Скретање пажње  

16. Тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања  

17. Тражење и давање дозволе  

18. Исказивање честитки  

19. Исказивање препоруке  

20. Изражавање хитности и обавезности  

21. Исказивање сумње и несигурности  

Тематика 

Садржај 

Обновити реченичне моделе обухваћене програмом за основну школу. Ред речи у реченици. Место прилога и прилошких одредби. 

- Питања 

а) "WH" questions 

"Where are you going?" "How can we get there?" 

б) Алтернативна питања 

"Did you take a bus or did you walk?" 

в) Учтива питања 

"Would you open the window, please?" 

г) Питања са предлогом на крају (Р) 

"What are you looking for?" 

- Индиректни говор 

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

"I'll come as soon as I can". He says that he will come as soon as he can. 

б) молбе, захтеви, наредбе 

Come back!" He told me to come back. 

"Pass me the bread, please." He asked me to pass him the bread. 

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

- Yes/No questions 

"Have you seen Mary?" He wants to know if I have seen Mary. 

- "WH" questions 

"Where are you going?" He aks where I am going. 
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II ИМЕНИЧКА ГРУПА  

1. Члан 

- Обновити и утврдити употребу одређеног и неодређеног члана. 

- Одређени члан уз имена годишњих доба, оброка, назива држава. 

The spring of 1957 was very warm. The breakfast we had yesterday was very good. He lives in the USA. 

- Неодређени члан у изразима за време, количину, меру и у узвичним реченицама 

50 miles an hour, 16 dinars a kilo, two pounds a yard  

What a mess! 

- Нулта члан уз имена спортова и игара 

He plays volleyball. 

2. Именице 

- Множина именица - обновити 

- Конгруенција именица са глаголом у једнини  

news, information, furniture, mathematics, i dr. 

The news is on at ten o'clock. Mathematics is a difficult subject. 

- Збирне именице са глаголом у множини 

people, cattle, police i dr. 

There were a lot of people in the street. The cattle are sold.. 

- Синкретизам једнине и множине 

sheep, deers, trout i dr. 

- Други номинали - герунд 

а) у функцији субјекта 

Swimming is my favourite sport. 

б) у функцији објекта (после глагола  like, hate, start, sopt и др.) 

She likes cooking. 

3. Заменички облици 

а) Заменице 

- Обновити оне личне, показне, присвојне, релативне и одричне заменице предвиђене програмом за основну школу. 

- Узајамно-повратне заменице -  each other, one another 

Mary and Peter see each other almost every day. People from different countries can hardly understand one another. 

It is raining. It is cold. 

- Неодређено  ONE 

I lost a friend but you gained one. 

б) Детерминатори 

- Неодређени детерминатори -  some, any 

They want some paper. I don't have any bread left. 

- Одрични детерминатор но 

There are no eggs in the fridge. There's no water in the glass. 

4. Придеви 
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Обновити поређење придева 

5. Бројеви 

Децимали, разломци; четири рачунске радње 

6. Квантификатори 

Обновити many/муцх, а лот оф/лотс оф; few/литтле 

III ГЛАГОЛСКА ГРУПА  

1. Глаголи 

- Време и аспект глагола 

- Обновити глаголске облике предвиђене програмом за основну школу 

-  The Simple present Tense за изражавање будуће радње 

What time does your plane take off? 

- The Present Perfect Tense - проширити употребу прилошким одредбама lately, recently 

The Present Perfect Continuous Tense (R) 

She has been living in London for two years now. 

- The Past Perfect Tense 

When we came the train had already left. 

- Модални глаголи 

а)  can (be able to, be allowed to), could 

Sorry, but I can't come tomorrow. Can I smoke in here? 

Could I smoke in here? 

b) must (have/got/to, be obliged to) 

I've got to go now. 

- Пасивне конструкције - за истицање безличности и за навођење научних чињеница 

The new motorway has been opened to traffic. Oxygen is found in the air. 

- Двочлани глаголи (фразални и предлошки) 

apply for, shout for, bring up i dr. 

2. Прилози 

Поређење прилога  

3. Предлози 

Обнављање 

IV ТВОРБА РЕЧИ 

Најчешћи префикси и суфикси за творбу придева 

il-, im-, ir-, un-; -able, -ful, -less, i dr. 

V ОРТОГРАФИЈА 

Основна правила интерпункције. Писање великих слова. 

VI ЛЕКСИКОЛОГИЈА  

Идиоми и фразеологизми 

VII ЛЕКСИКОГРАФИЈА  

Структура и коришћење двојезичних речника 
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Начин остваривања програма 

Програм првог страног језика намењен је трогодишњем и четворогодишњем образовању и васпитању у средњим стручним школама и чини заокружену целину са 

програмом страних језика за основну школу, обезбеђујући тако континуитет учења страног језика започетог у основној школи.  

Структуру програма чине:  

а) захтеви и садржаји који су заједнички за трогодишње и четворогодишње школовање;  

б) захтеви и садржаји који су диференцирани према разликама у фонду часова и укупној оријентацији датог типа школе;  

- школски писмени задаци (за сваки разред по два писмена задатка);  

- језички садржаји (за сваки језик и сваки разред посебно).  

Облици наставе  

Комуникативна настава страних језика се реализује тако што се примењују различити облици рада као нпр. рад у групама и паровима, рад у пленуму или 

појединачни уз примену додатних средстава у настави (аудио-визуелних материјала, информационо-технолошких извора, игара, аутентичног материјала, итд.), 

као и уз примену принципа наставе по задацима (таск-басед лангуаге теацхинг; enseñanza пор тареас, хандлунгсориентиертер ФСУ...)  

Препоруке за реализацију наставе  

У наставном процесу неопходно је ускладити улоге наставника, ученика и наставних средстава. Наставник мора да добро одреди колико времена на часу може да 

буде потрошено на фронтална излагања и објашњења, фронталне активности као што су питања и одговори (разликујући при том референцијална, демонстративна 

и тест питања) као и на остале облике рада.  

Наставници треба да схвате да су њихови поступци којима одражавају своје ставове и способности најважнији део окружења за учење и усвајање језика. Стога је 

неопходно да наставник прида значај:  

- вештинама подучавања;  

- вештинама организовања рада у учионици;  

- способностима да спроводи истраживања праксе и да размишља о свом искуству;  

- стиловима подучавања;  

- разумевању тестирања, оцењивања и евалуације и способностима за њихово спровођење;  

- знањима и способностима да предаје социокултурне садржаје;  

- интеркултурним ставовима и вештинама;  

- знањима о естетској вредности књижевности и способностима да развије такво разумевање код ученика;  

- способностима за индивидуализацију рада у одељењу у којем наставу похађају типови ученика с различитим способностима за учење.  

Ови релевантни квалитети и способности се најбоље развијају када наставник:  

- надгледа, прати рад и одржава ред у учионици;  

- стоји на располагању ученицима и пружа им индивидуалне савете;  

- преузме улогу супервизора и фацилитатора уважавајући примедбе у вези са њиховим учењем, реагујући на њих и координирајући њихове активности.  

Стога се у настави страних језика препоручују следеће активности којима се гарантује најефикаснија реализација наставног програма, и то су:  

- слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом који чита наставник или који ученици чују са звучних записа;  

- рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације, итд.);  

- мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу или родитеље и сл.);  

- дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим трајањем, док су дискусије 

спонтаније и неприпремљене интеракције на одређену тему);  

- обимнији пројекти који се раде у учионици и ван ње у трајању од неколико недеља до читавог полугодишта уз конкретно видљиве и  мерљиве производе и 
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резултате;  

- усклађивање Програмом предвиђене граматичке грађе са датим комуникативним функцијама и темама, и то у склопу језичких активности разумевања (усменог) 

говора и писаног текста, усменог и писменог изражавања и медијације;  

- евалуација (формативна која се спроводи током године и служи усмеравању даљег тока наставе и сумативна на крају године која указује на остварење циљева и 

задатака) и самоевауација (језички портфолијо) ученичких постигнућа.  

Важан циљ у учењу страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се језик користи ради 

информисаности и оспособљености за једноставну комуникацију у усменом и писаном облику на страном језику. Тај сегмент наставе  страног језика који се 

прогресивно увећава од 20 до 50% током трогодишњег односно четворогодишњег образовања мора да буде јасно дефинисан и у складу са исходима везаним за 

квалификације струке.  

Неопходно је да стручна тематика која се обрађује на страном језику прати исходе појединих стручних предмета и буде у корелацији са њима. Реализација наставе 

језика струке се много више огледа у развијању рецептивних него продуктивних вештина јер је сврха учења страног језика, у првој линији, усмерена на то да се 

ученици оспособе да прате одређену стручну литературу у циљу информисања, праћења иновација и достигнућа у области струке, усавршавања и напредовања. 

Стога је спектар текстова који се препоручују велики: шематски прикази, упутства о примени апарата, инструмената или пак материјала, хемикалија, рецепти, 

декларације, краћи стручни текстови чији је садржај релевантан за тематске садржаје стручних предмета, извештаји, каталози, програми сајамских активности и 

сл. Веома је битно у раду са таквим текстовима одредити добру дидактичку подршку. Добро осмишљени налози упућују на то да одређене текстове, у зависности 

од тежине и важности информација које они носе, треба разумети глобално, селективно или пак детаљно. Продуктивне вештине треба ограничити на строго 

функционалну примену реалну за захтеве струке. То подразумева писање кратких порука, мејлова у оквиру пословне комуникације (поруџбенице, рекламације, 

захтеви, молбе) и вођење усмене комуникације која омогућава споразумевање на основном нивоу било у директном контакту са саговорником или у телефонском 

разговору. 

Начин провере  остварености исхода 

Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По правилу, наставник је 

обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу на часу (делу часа). Поред писмених, у 

складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака (усмених, практичних - примерених могућностима ученика и 

њиховој оптерећености разним обавезама). 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: РУСКИ  ЈЕЗИК 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Први 

Образовни профил: Техничар за заштиту животне средине 

Годишњи фонд часова: Теорија Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ наставе страног 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.  

Посебан циљ наставе страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се страни језик 

користи ради информисаности и оспособљености за једноставну пословну комуникацију у усменом и писаном облику.  

Задаци наставе страног језика су да ученици:  

- буду оспособљени да у школској и ван школској свакодневници могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано и сходно ситуацији;  

- продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да страни језик функционално користе и после завршетка свог образовања 

(током студија, у будућем послу или даљем образовању);  

- стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да уоче контрасте и врше поређења у односу на сопствену стварност;  

- буду оспособљени да се компетентно и самосвесно споразумевају са људима из других земаља, усвајају норме вербалне и невербалне комуникације у складу са 

специфичностима језика који уче, као и да наставе, у оквиру формалног образовања и самостално, учење другог и трећег страног језика;  

- до краја трећег разреда средње стручне школе савладају први страни језик до нивоа Б1+ према Заједничком европском оквиру.  

Напомена:  

Истичемо да ће степен постигнућа по језичким вештинама варирати, односно да ће рецептивне вештине (разумевање говора и читање) бити на предвиђеном 

нивоу, док се за продуктивне вештине (говор, интеракција, медијација и писање) може очекивати да буду за један ниво ниже (на пример, Б1+ рецептивно, Б1 

продуктивно).  

Комуникативне функције:  

1. Представљање себе и других  

2. Поздрављање (састајање, растанак;формално, неформално, специфично по регионима)  

3. Идентификација и именовање особа, објеката, боја, бројева итд.  

4. Давање једноставних упутстава и команди  

5. Изражавање молби и захвалности  

6. Изражавање извињења  
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7. Изражавање потврде и негирање  

8. Изражавање допадања и недопадања  

9. Изражавање физичких сензација и потреба  

10. Исказивање просторних и временских односа  

11. Давање и тражење информација и обавештења  

12. Описивање и упоређивање лица и предмета  

13. Изрицање забране и реаговање на забрану  

14. Изражавање припадања и поседовања  

15. Скретање пажње  

16. Тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања  

17. Тражење и давање дозволе  

18. Исказивање честитки  

19. Исказивање препоруке  

20. Изражавање хитности и обавезности  

21. Исказивање сумње и несигурности  

Тематика 

Садржај 

Реченица 

Однос реченица у сложеној реченици: независно-сложене и зависно-сложене реченице. Управни и неуправни говор. 

Именице 

Варијанте падеšких наставака: локатив једнине на -у: о береге/на берегу, о лесе/в лесу, о  крае/на краю;; номинатив множине на -a, -я, -ья, -e: города, учителя, 

деревья, граждане 

Именице којима се означавају професије људи, њихова национална и територијална припадност. Промена именица на- ия, -ие, - мя.;. 

Именице плуралија тантум (рецептивно).  

Непроменљиве именице (рецептивно).  

Презимена на -ов, -ев (Петров, Фадеев i sl.). 

Обнављање и систематизација основних имениčких промена. 

Заменице  

Одричне заменице:  никто, ничто, никакой, ничей. Neodređene zamenice: кто-то, кто-нибудь, некоторый, несколько. 

Обнављање и систематизација обрађених заменица у основној школи. 

Придеви 

Поређење придева: компаратив придева типа:  старший, младший; прост облик суперлатива:,  ближайший, простейший, худший. Присвојни придеви на-ов, -ев, -

ский.. Придеви за означавање простора и времена:  сегодняшний, здешний. 

Рекција придева: уочавање разлика између руског и матерњег језика (больной чем, готовшй к чему, способный к чему i sl.)  

Бројеви 

Принципи промене основних бројева: 1, 2, 3, 4; 5-20 и 30; 40, 90, 100; 500-900; 1000 и њихова употреба у најчешћим структурама за исказивање количине (броја) и 

времена с предлозима:  с - дo, с - пo, от - дo, к и др. Исказивање времена по сату у разговорном и службеном стилу. 

Четири основне рачунске радње (рецептивно). 
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Глаголи 

Најчешће алтернације основе у презенту и простом будућем времену. Творба вида помоћу префикса, суфикса, основе. 

Потенцијал - грађење и употреба. 

Глаголи кретања: кретање у одређеном правцу, неодређено кретање и кретање једном у оба правца; активирање до сада обрађених глагола кретања  /идти - ходить, 

ехать - ездить, бегать - бежать, плышть - плавать, лететь - летать, нести - носить, вести - водить, везти - возить;  рецептивно усвајање нови глагола кретања:  гнать 

- гонять, ползти - ползать. 

Глаголски прилози (рецептивно). 

Рекција глагола: уочавање разлика између руског и матерњег језика (поблагодарить кого за что, пожертвовать кем-чем, напоминать о ком-чём i sl.). 

Прилози 

Прилози и прилошке одредбе за место, време, начин и количину. 

Поређење прилога. 

Предлози 

Најфреквентнији предлози чија се употреба разликује у односу на матерњи језик ( для; с генитивом, из-за с генитивом у одредби одвајања од места и узрока, из-

под с генитивом у одредби одвајања од места, к; с дативом у временској одредби но; с дативом у атрибутској, просторној и узроčној одредби и сл.). 

Везници 

Најфреквентнији прости и сложени везници у независно-сложеним и зависно-сложеним реченицама (а, да, и, но, или, если, пока, потому что, так как, перед тем 

как  и сл.). 

Реченични модели 

Реченичне моделе предвиђене програмом за основну школу и даље примењивати у различитим варијацијама и комбинацијама. При том тежити да се уоче 

сличности и разлике у изражавању истих односа у руском и матерњем језику. У овом разреду посебну пажњу посветити моделима у потврдном, одричном и 

упитном облику за исказивање следећих односа: 

Субјекатско-предикатски односи 

Реченице са именским предикатом 

а) копуле: быть, стать, являться 

Его отец был врачом, а он станет инженером. 

Это утверждение являеться спорным. 

б) одсуство копуле 

Его брат токарь по металлу. 

Она сегодня веселая. 

Он сильнее всех.  

Објекатски односи 

Реченице са: 

а) директним објектом 

Мы купили новый учебник. 

Я не получил ответа. 

б) индиректним објектом 

Он их поблагодарил за помощь. 

Эта фотография напоминает о прошлом  

в) зависном реченицом 
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Брат в письме сообщает, что он летом приедет к нам.  

Просторни односи  

Реченице с одредбом 

а) израженом прилогом 

Я иду туда (вниз, наверх, внутрь, домой). 

Он остался там (внизу, наверху, внутри). 

б) израженом зависним падежом 

Машина появилась из-за угла.  

Кошка вылезла из - под дивана. 

Мы долго гуляли по городу.  

Временски односи 

Реченице са одредбом 

а) израженом прилогом 

Я пришёл раньше тебя. 

б) израженом зависним падежом.  

Они вернулись к вечеру (к трем часам). 

Я сегодня работал с пяти до семи часов.  

Начински односи 

Реченице са одредбом израженом прилогом 

Он хорошо говорит по-русски.  

Он пишет более красиво, чем ты.  

Она поёт красивее всех.  

Узрочни односи 

Реченице са одредбом израженом зависним падежом 

Он не приехал в срок по болезни. 

Атрибутивни односи  

Реченице с атрибутом 

а) у суперлативу 

А. С. Пушкин явлаяется величайшим русским поэтом  

б) у зависном падежу  

Я забыл тетрадь по русскому языку.  

Ортографија 

Интерпункција - основна правила. Подела речи на слогове. Писање великих слова. 

Лексикологија 

Најчешћи префикси и суфикси. 

Лексикографија 

Структура двојезичних речника и служење њима. 

Начин остваривања програма 
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Програм првог страног језика намењен је трогодишњем и четворогодишњем образовању и васпитању у средњим стручним школама и чини заокружену целину са 

програмом страних језика за основну школу, обезбеђујући тако континуитет учења страног језика започетог у основној школи.  

Структуру програма чине:  

а) захтеви и садржаји који су заједнички за трогодишње и четворогодишње школовање;  

б) захтеви и садржаји који су диференцирани према разликама у фонду часова и укупној оријентацији датог типа школе;  

- школски писмени задаци (за сваки разред по два писмена задатка);  

- језички садржаји (за сваки језик и сваки разред посебно).  

Облици наставе  

Комуникативна настава страних језика се реализује тако што се примењују различити облици рада као нпр. рад у групама и паровима, рад у пленуму или 

појединачни уз примену додатних средстава у настави (аудио-визуелних материјала, информационо-технолошких извора, игара, аутентичног материјала, итд.), 

као и уз примену принципа наставе по задацима (таск-басед лангуаге теацхинг; enseñanza пор тареас, хандлунгсориентиертер ФСУ...)  

Препоруке за реализацију наставе  

У наставном процесу неопходно је ускладити улоге наставника, ученика и наставних средстава. Наставник мора да добро одреди колико времена на часу може да 

буде потрошено на фронтална излагања и објашњења, фронталне активности као што су питања и одговори (разликујући при том референцијална, демонстративна 

и тест питања) као и на остале облике рада.  

Наставници треба да схвате да су њихови поступци којима одражавају своје ставове и способности најважнији део окружења за учење и усвајање језика. Стога је 

неопходно да наставник прида значај:  

- вештинама подучавања;  

- вештинама организовања рада у учионици;  

- способностима да спроводи истраживања праксе и да размишља о свом искуству;  

- стиловима подучавања;  

- разумевању тестирања, оцењивања и евалуације и способностима за њихово спровођење;  

- знањима и способностима да предаје социокултурне садржаје;  

- интеркултурним ставовима и вештинама;  

- знањима о естетској вредности књижевности и способностима да развије такво разумевање код ученика;  

- способностима за индивидуализацију рада у одељењу у којем наставу похађају типови ученика с различитим способностима за учење.  

Ови релевантни квалитети и способности се најбоље развијају када наставник:  

- надгледа, прати рад и одржава ред у учионици;  

- стоји на располагању ученицима и пружа им индивидуалне савете;  

- преузме улогу супервизора и фацилитатора уважавајући примедбе у вези са њиховим учењем, реагујући на њих и координирајући њихове активности.  

Стога се у настави страних језика препоручују следеће активности којима се гарантује најефикаснија реализација наставног програма, и то су:  

- слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом који чита наставник или који ученици чују са звучних записа;  

- рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације, итд.);  

- мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу или родитеље и сл.);  

- дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим трајањем, док су дискусије 

спонтаније и неприпремљене интеракције на одређену тему);  

- обимнији пројекти који се раде у учионици и ван ње у трајању од неколико недеља до читавог полугодишта уз конкретно видљиве и  мерљиве производе и 

резултате;  

- усклађивање Програмом предвиђене граматичке грађе са датим комуникативним функцијама и темама, и то у склопу језичких активности разумевања (усменог) 
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говора и писаног текста, усменог и писменог изражавања и медијације;  

- евалуација (формативна која се спроводи током године и служи усмеравању даљег тока наставе и сумативна на крају године која указује на остварење циљева и 

задатака) и самоевауација (језички портфолијо) ученичких постигнућа.  

Важан циљ у учењу страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се језик користи ради 

информисаности и оспособљености за једноставну комуникацију у усменом и писаном облику на страном језику. Тај сегмент наставе  страног језика који се 

прогресивно увећава од 20 до 50% током трогодишњег односно четворогодишњег образовања мора да буде јасно дефинисан и у складу са исходима везаним за 

квалификације струке.  

Неопходно је да стручна тематика која се обрађује на страном језику прати исходе појединих стручних предмета и буде у корелацији са њима. Реализација наставе 

језика струке се много више огледа у развијању рецептивних него продуктивних вештина јер је сврха учења страног језика, у првој линији, усмерена на то да се 

ученици оспособе да прате одређену стручну литературу у циљу информисања, праћења иновација и достигнућа у области струке, усавршавања и напредовања. 

Стога је спектар текстова који се препоручују велики: шематски прикази, упутства о примени апарата, инструмената или пак материјала, хемикалија, рецепти, 

декларације, краћи стручни текстови чији је садржај релевантан за тематске садржаје стручних предмета, извештаји, каталози, програми сајамских активности и 

сл. Веома је битно у раду са таквим текстовима одредити добру дидактичку подршку. Добро осмишљени налози упућују на то да одређене текстове, у зависности 

од тежине и важности информација које они носе, треба разумети глобално, селективно или пак детаљно. Продуктивне вештине треба ограничити на строго 

функционалну примену реалну за захтеве струке. То подразумева писање кратких порука, мејлова у оквиру пословне комуникације (поруџбенице, рекламације, 

захтеви, молбе) и вођење усмене комуникације која омогућава споразумевање на основном нивоу било у директном контакту са саговорником или у телефонском 

разговору. 

Начин провере  остварености исхода 

Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По правилу, наставник је 

обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу на часу (делу часа). Поред писмених, у 

складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака (усмених, практичних - примерених могућностима ученика и 

њиховој оптерећености разним обавезама). 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: МУЗИЧКА УМЕТНОСТ 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Први 

Образовни профил: Техничар за заштиту животне средине 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

35    

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ наставе предмета је развијање свести о значају и улози музичке уметности у развоју цивилизације и друштва; стицање знања о основним музичко-теоријским 

појмовима, формирање музичког укуса и развијање навике слушања вредних музичких остварења.  

Задаци наставе су да ученици: 

- прошире знање о музичко-теоријским појмовима;  

- стекну знања о музици различитих епоха;  

- оспособе за уочавање разлика и сличности између наше и других традиција и култура у домену музике;  

- развију навике слушања музике, формирају музички укус и оспособе се за разумевање музичког дела;  

- упознају изражајна средстава музичке уметности;  

- буду оспособљени за разликовање музичких стилова;  

- буду оспособљени да препознају и именују основне музички елементе који се односе на динамику, темпо, облик дела;  

- унапреде способност разликовања боје звука инструмената;  

- разумеју однос између избора извођачког састава и садржаја музике;  

- буду оспособљени да препознају најзначајнија музичка дела по епохама. 

Садржај 

Почеци музике. Извори и документа. Музика и магија.  

Значај музике у животу и друштву; значај музике код старих народа (првобитна заједница и стари век)  

Примери: Песме и игре.  

Музика старих источних народа. Музика Грчке и Рима.  

Развој музике у средњем веку (духовна и световна музика, појава вишегласја  

Музички примери: Грегоријански корал, Византијско певање; Рембо де Вакерас: Календа Маја; Кир Стефан Србин: Ниња сили.  

Развој музике у XIV, XV и XVI веку  

Музичко стваралаштво у доба ренесансе у Италији, Француској, Немачкој, Холандији и словенским земљама - Палестрина, О. ди Ласо, Галус  

Избор дела за слушање: Палестрина: Миса папи Марчелу (одломак); Орландо ди Ласо: Мадона миа сага, Ехо;  

Барок у музици  

Опште карактеристике. Настанак опере, вокално-инструментална и инструментална музика.  
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Опера у XVII веку - Монгеверди, Вивалди, Бах и Хендл.  

Избор дела за слушање: Монтеверди: Аријаднина тужбалица "Лациате ми морире (монодијска или хорска верзија); Вивалди: Годишња доба (делови); Корели: 

Лафолиа; Ј. С. Бах: V Бранденбрушки концерт, Токата и фуга д-мол (за оруље), Пасија по Матеју (одломак); Г. Ф. Хендл: Месија (Алелуја), Музика на води 

(одломак), Арија из опере "Ксерксес";  

Опера у XVIII веку  

Озбиљна и комична опера - Глук, Перголези  

Избор дела за слушање: Глук: Орфеј (тужбалица Орфеја); Перголези: Служавка господарица (одломци).  

Музичко стваралаштво преткласике и класике  

Опште одлике, Инструментална музика - Купрен, D. Скарлати, Хајдн, Моцарт, Бетовен.  

Избор дела за слушање: Купрен: Жетеоци; D. Скарлати: Избор из сонате за чембало; Ј. Хајдн: Симфонија D-дур бр. 104 (Лондонска"), Симфонија са ударцем 

тимпана; V. А. Моцарт: Симфонија г-мол оп. 40, Одломци из опере "Чаробна фрула", Концерт за клавир и оркестар д-мол, Мала ноћна музика; L. V. Бетовен: 

Соната цис-мол оп. 27 бр. 2 ("Месечева"), Симфонија бр. 5 и 6, Симфонија бр. 9 (Ода радости), Концерт за клавир и оркестар бр. 3;  

Романтизам у музици  

Опште карактеристике. Соло-песма, клавирска минијатура, програмска и апсолутна музика - Шуберт, Менделсон, Шопен, Шуман, Григ, Берлиоз, Лист, Р. 

Штраус, Брамс.  

Избор дела за слушање: Шуберт: недовршена симфонија, Пастрмка, Вилењак соло-песме; Менделсон: Виолински концерт, Песма без речи бр. 9; Шопен: Полонеза 

А-дур и Ас-дур, Мазурке (избор), Валцери (избор), Соната б-мол (посмртни марш); Григ: Пер Гинт, Концерт за клавир и оркестар; Берлиоз: Фантастична 

симфонија; Лист: Љубавни сан бр. 3 (за клавир), Рапсодија бр. 2, Прелиди, Р. Штраус: Тил Ојленшпигел, Дон Жуан, Игра седам велова из "Саломе"; Брамс: 

Мађарске игре (избор), Концерт за виолину и оркестар.  

Романтична опера, оперета, балет  

Италијанска опера. Немачка опера. Француска опера и балет. Оперета као посебан жанр - Росини, Верди (Белини, Доницети), Вебер, Вагнер, Гуно, Бизе, Х. 

Штраус (син).  

Избор дела за слушање: Белини: Норма (каватина); Росини: Севиљски берберин (одломци); Доницети: Љубавни напитак; Верди: Трубадур (хор цигана), Набуко 

(хор заробљеника), Риголето (квартет), Аида (Слава Египту); Вебер: Чаробни стрелац (увертира); Вагнер: Танхојзер (увертира), Холанђанин луталица (хор 

морнара), Лоенгрин (свадбени хор); Гуно: Фауст (Валпургијска ноћ); Бизе: Кармен (хабанера, марш тореадора); Ј. Штраус: На лепом плавом Дунаву, итд..  

Романтизам у словенским земљама  

Руска национална школа. Чешка национална школа. - Глинка, Бородин, Мусоргски, Римски-Корсаков, Чајковски, Сметана, Дворжак.  

Избор дела за слушање: Примери из црквене музике; Глинка: Руслан и Људмила (увертира); Бородин: Кнез Игор (Половецке игре); Мусоргски: Борис Годунов 

(смрт Бориса, сцена крунисања), Слике са изложбе (избор); Римски - Корсаков: Шехерезада; Чајковски: Клавирски концерт у бе-молу, V и VI симфонија, 

Лабудово језеро (одломци), Евгеније Оњегин (арија Ленског), Опело; Сметана: Продана невеста (одломци); Дворжак: Словенске игре (избор), Симфонија из Новог 

света.  

Музички романтизам  

Опште карактеристике. К. Станковић, I. Бајић, Маринковић, Ст. Мокрањац.  

Избор дела за слушање: К. Станковић: варијације на песму "Што се боре мисли моје", Српске народне песме (избор); Ј. Маринковић: соло-песме (избор); Ст. 

Мокрањац: X, XI и XII или XV руковет, Козар, Њет свјат (из Опела), Херувимска песма (из Литургије).  

Опера на почетку XX века Пучини и веристи.  

Избор дела за слушање: Пучини. Тоска (молитва Тоске из II чина, арија Каварадосија из III чина), Боеми (завршни дует из И чина); Леонкавало: Пролог из 

"Пајаца"; Маскањи: Кавалерија рустикана (Интермецо).  

Импресионизам  
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Опште карактеристике. - Дебиси: Поподне једног фауна, Месечина, Арабеска; Равел: Болеро, Дафнис и Клое (одломци).  

Музика XX века у свету  

Стилски правци, експресионизам, додекафонија, неокласицизам. нова улога фолклора. - Шенберг, Прокофјев. Бритн, Шостакович, Стравински, Барток, муз. 

авангарда: Лутославски и Пендерецки.  

Избор дела за слушање: А. Шенберг: Пјеро месечар; С. Прокофјев: Класичка симфонија, Ромео и Јулија (одломци); Б. Бритн: Једноставна симфонија; D. 

Шостакович: V симфонија или Лењинградска симфонија; I. Стравински: Посвећење пролећа (одломак). Петрушка (руска игра); Барток: Концерт за оркестар 

(одломак) или музика за жичане инструменте, удараљке и челесту; Лутославски: Жалобна музика; Пендерецки: Пасија (одломци).  

Музика у XX веку  

Почеци развоја модерне музике - Коњовић, Милојевић, С. Христић, Музичко стваралаштво између два рата - Славенски, Тајчевић.  

Избор дела за слушање: П. Коњовић: Триптихон из "Коштане"; M. Милојевић: Композиције за клавир и соло песме (избор); С. Христић: Одломци из балета 

"Охридска легенда" и избор соло-песама; Ј. Славенски; Вода свира, Симфонија Оријента (одломци); M. Тајчевић: Седам балканских игара (избор) Воспојте (из 

"Чегири духовна стиха").  

Савремена музика  

Ристић, Рајичић, Љ. Марић, Вучковић, Херцигоња, V. Мокрањац.  

Избор дела за слушање: M. Ристић: Свита ђокоза (одломак); С. Рајичић: Трећи клавирски концерт (одломци), На липару, циклус за глас и оркестар, Лисје жути - 

соло-песма; Љ. Марић: Песме простора (одломци); V. Вучковић: Буревесник (одломак); M. Вукдраговић: Везиља слободе; Н. Херцигоња: Горски вијенац; V. 

Мокрањац: IV симфонија (одломак). Етиде за клавир (избор) Одјеци, Соната за виолину и клавир (IV став);  

Џез и остали жанрови  

Џез, мјузикл, забавна музика. рок, поп и панк музика. Народна изворна музика, грађанска песма, новокомпонована народна песма.  

Дела за слушање: Гершвин: Порги и Бес (одломци), Рапсодија у плавом; Примери за наведене жанрове; Мјузикл: карактеристике и примери; Џ. Гершвин, 3. 

Бернштајн, А. К. Меноти.  

Примењена музика  

Филмска музика: избор из филмова.  

Сценска музика: Ф. Менделсон: "Сан летње ноћи" (избор); Е Григ: Солвејгина песма из "Пер Гинта". M. Равел: Атлантида (избор);  

Музичко стваралаштво и музички живот Србије у другој половини XX века  

Живот у Србији са покрајинама у послератном раздобљу. - Музичко школство, музичке установе, најпознатији ансамбли и солисти.  

Избор дела за слушање: Е. Јосиф: Два псалма за клавир; D. Деспић: Хумористичке етиде; К. Бабић. Хорске композиције (избор); П. Озгијан: Симфонија 75; Р. 

Максимовић: Почетак буне на дахије (одломци); Мирј. Живковић: Басма; 3. Христић: Даринкин дар.  

Начин остваривања програма 

Музичка уметност је логичан наставак предмета музичка култура из основне школе, с тим да се овај предмет у средњем образовању првенствено базира на 

упознавању и проучавању најзначајнијих музичких дела из светске и наше литературе, везаних за поједину епоху и њене карактеристике. Као примери за слушање 

музике одабрана су дела композитора који овековечују време у коме су живели и своје музичко стваралаштво. Значајно место имају солисти и ансамбли који та 

дела репродукују.  

За реализацију садржаја програма неопходно је да постоји опремљен кабинет (или специјализована учионица), са клавиром (или другим основним инструментом) 

и квалитетним аудиовизуелним средствима. Савремена школа условљава осетљиву и скупоцену опрему која не сме да се стално преноси из учионице у учионицу 

и тако уништава. Савремена настава захтева од наставника да сва потребна средства припреми пре часа за употребу.  

Сви садржаји који се остварују првенствено се базирају на доживљају музичког дела, упознавању његовог ствараоца и карактеристикама епохе којој дело припада. 

То се реализује првенствено преко слушања музике тј. директног доживљаја музичког дела.  
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Наставниково усмено излагање треба да послужи као информација и инспирација за слушање музике које је централни део часа (20 одсто излагања, 60 одсто 

слушања - у фрагментима или у целини зависи од примера, али 20 одсто закључивања - разговор са ученицима или понављање слушања одређених делова 

композиције или целине).  

Програм је конципиран према историјско-стилским раздобљима, које у излагању треба ограничити на најбитније елементе, а слушању музике дати примарно 

место. Директним, сугестивним и интересантним излагањем наставник треба да ученике оспособљава да активно слушају музику, како би могли да на одабраним 

примерима развијају музичку меморију, естетски укус, препознају дела и инструменте, осећају музичку форму, значај и карактеристике стила и композиторовог 

стваралаштва.  

Поједине наставне теме могу се обрадити ученичким рефератима, у којима такође имају примарно место музички примери.  

Код слушања музике првенствено усмеравати ученике на доживљавање музичких садржаја (мелодије, хармоније, форме итд.).  

Код слушања музике настојати да се одабере пример који може да се слуша у целини (један цео став, краћу увертиру, итд), да ученици доживе целину и схвате 

музичку форму. Одабирати музичке примере са великом пажњом и умешношћу. Дела, која је својом дужином немогуће на једном школском часу саслушати, 

изнети у одабраним, карактеристичним фрагментима, које можемо повезати усменим образложењем.  

У програму је наведено много више музичких дела него што је могуће саслушати и усвојити. Због тога из наведених примера наставник прави сопствени избор 

који ће ученици саслушати и усвојити као примере за одређени правац, епоху итд. Остала дела која ученици нису слушали, а налазе се у програму несврсисходно 

је меморисати, сем у врло изнимним случајевима.  

Епоха се повезује са предметима сродних садржаја у том разреду, на темељу корелације (књижевност, ликовна уметност, историја итд.) и тако даје глобални увид 

у време када је дело настало. Свако дело које се слуша требало би поновити неколико пута са новим задацима.  

Ученике треба усмеравати на одређене емисије на радију и телевизији, које ће пратити у слободно време ван школе. Организовање посете концертима, оперским и 

балетским представама је добра прилика да се садржаји предмета надограђују у директном контакту са музичарима и музиком. Уколико то дозвољавају 

могућности треба неговати сарадњу са музичким школама и другим установама које се баве музиком. Кроз ваннаставне активности и факултативну наставу могу 

се осмишљавати и организовати разноврсни видови музичких активности, који су значајан допринос културној и јавној делатности школе и личном усавршавању 

ученика који се њима баве, као и онима који их слушају (хор, ансамбли, оркестри, концерти...).  

У зависности од услова васпитно-образоване установа формира се хор, оркестар или камерни састав (дуо, трио, квартет или октет) од ученика свих разреда. 

Њихов рад треба организовати континуирано током целе школске године по дефинисаном распореду.  

Начин провере  остварености исхода 

Своје умеће ученици показују на јавним наступима, концертима и приредбама у школи и ван ње. 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Први 

Образовни профил: Техничар за заштиту животне средине 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно - образовним подручјима, 

допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени 

моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада. 

Задаци наставе физичког васпитања су: 

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

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

- подстицање 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.  

Садржај 

СТРУКТУРА ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА  

Садржаји програма усмерени су на:  

- развијање физичких способности  

- спортско-техничко образовање  

- везивање физичког васпитања са животом и радом.  

РАЗВИЈАЊЕ ФИЗИЧКИХ СПОСОБНОСТИ  

На свим часовима наставе физичког васпитања, предвиђа се:  

1) развијање основних елемената физичке кондиције карактеристичних за овај узраст и пол; као и других елемената моторне умешности, који служе као основа за 

повећавање радне способности, учвршћивање здравља и даље напредовање у спортско техничком образовању,  

2) превентивно компензацијски рад у смислу спречавања и отклањања телесних деформитета,  

3) оспособљавању ученика у самосталном неговању физичких способности, помагању раста, учвршћивању здравља, као и самоконтроли и провери својих 

физичких и радних способности.  

Програмски задаци се одређују индивидуално, према полу, узрасту и физичком развитку и физичким способностима сваког појединца на основу оријентационих 
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вредности које су саставни део упутства за вредновање и оцењивање напретка ученика као и јединственој батерији тестова и методологије за њихову проверу и 

праћење.  

СПОРТСКО ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ  

Спортско техничко образовање се реализује у  I разреду кроз заједнички програм (атлетика, вежбе на справама и тлу) кроз програм по избору ученика, а у IV 

разреду кроз програм по избору ученика.  

А. ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОГРАМ  

I разред 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  

1. АТЛЕТИКА  

У свим атлетским дисциплинама треба радити на развијању основних моторичких особина за дату дисциплину;  

1.1. Трчања:  

Усавршавање технике трчања на кратке и средње стазе:  

100 м ученици и ученице;  

800 м ученици и ученице;  

штафета 4 x 100 м ученици и ученице.  

Вежбање технике трчања на средњим стазама умереним интензитетом и различитим темпом у трајању од 5 до 10 мин.  

Крос: јесењи и пролећни  

800 м ученице;  

1000 м ученици.  

1.2. Скокови:  

Скок удаљ корачном техником.  

Скок увис леђном техником.  

1.3. Бацања:  

Бацање кугле, једна од рационалних техника (ученице 4 кг, ученици 5 кг).  

Спровести такмичења у одељењу, на резултат, у свим реализованим атлетским дисциплинама.  

2. СПОРТСКА ГИМНАСТИКА: ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ  

Напомене:  

Наставник формира групе на основу умења (вештина) ученика стечених после основне школе на најмање две групе: "бољу" и "слабију". Уколико постоје услови 

формира групе ученика који задовољавају основни, средњи и напредни ниво.  

Наставник олакшава, односно отежава програм на основу моторичких способности и претходно стечених умења ученика.  

2.1. Вежбе на тлу  

За ученике и ученице:  

- вага претклоном и заножењем и спојено, одразом једне ноге колут напред;  

- став на шакама, издржај, колут напред;  

- два повезана премета странце удесно (улево);  

- за напредни ниво премет странце са окретом за 180° и доскоком на обе ноге ("рондат").  

2.2. Прескоци  

За ученике коњ у ширину висине 120 цм; за ученице 110 цм:  

- згрчка;  
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- разношка  

- за напредни ниво: склонка.  

2.3. Кругови  

За ученике /дохватни кругови/:  

- из мирног виса вучењем вис узнето, спуст у вис стражњи, издржај, вучењем вис узнето, спуст у вис предњи.  

За ученице /дохватни кругови/:  

- уз помоћ суножним одскоком наскок у згиб, њих у згибу /уз помоћ/; спуст у вис стојећи.  

2.4. Разбој  

За ученике /паралелни разбој/:  

- из њиха у упору, предњихом саскок са окретом за 180º - предношка (окрет према притци);  

- њих у упору, зањихом склек, предњихом упор, зањих, предњихом склек, зањихом упор  

За ученице /двовисински разбој или једна притка вратила/:  

- наскок у упор на н/п (или узмак замахом једне ноге), премах одножно десном/левом ногом до упора јашућег, прехват у потхват упорном руком (до предножне) и 

спојено одножењем заножне премах и саскок са окретом за 90° (одношка), завршити боком према притци.  

2.5. Вратило  

За ученике /дохватно вратило/:  

- суножним одразом узмак; ковртљај назад у упору предњем; саскок зањихом (замахом у заножење).  

2.6. Греда  

За ученице /висока греда/:  

- лицем према десном крају греде: залетом и суножним одскоком наскок у упор, премах одножно десном; окрет за 90° улево, упором рукама испред тела преднос 

разножно; ослонцем ногу иза тела (напреднији ниво: замахом у заножење) до упора чучећег; усправ, усправ, ходање у успону са докорацима, скок пруженим 

телом, вага претклоном, усклон, саскок пруженим телом (чеоно или бочно у односу на справу).  

2.7. Коњ са хватаљкама  

За ученике:  

- премах одножно десном напред, замах улево, замах удесно, замах улево и спојено премах левом напред, премах десном назад, замах улево, замах удесно и 

спојено премахом десне саскок са окретом за 90° улево до става на тлу, леви бок према коњу.  

СПОРТСКА ИГРА (ПО ИЗБОРУ)  

Понављање и учвршћивање раније обучаваних елемената игре.  

Даље проширивање и продубљавање техничко-тактичке припремљености ученика у складу са изборним програмом за дату игру. На основу претходних умења у 

техници и тактици наставник планира конкретне садржаје из спортске игре. Учествовање на такмичењима на нивоу одељења, школе и међушколских такмичења.  

Минимални образовни захтеви (провера)  

Атлетика: трчање на 100 м за ученике и ученице, трчање на 800 м за ученике и 500 м за ученице, скок удаљ, скок увис, бацање кугле - на резултат.  

Вежбе на справама и тлу:  

За ученике: наставни садржаји из програма вежби на тлу, прескока, једне справе у упору и једне справе у вису;  

За ученице: наставни садржаји из програма вежби на тлу, прескока, греде и двовисинског разбоја.  

Школско такмичење (одељење, школа): актив наставника физичког васпитања бира справе на којима ће се ученици такмичити.  

За напредније ученике: састави из програма спортских такмичења и учешће на вишим нивоима школских такмичења.  

Начин остваривања програма 
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Програм физичког васпитања је наставак програма физичког васпитања у основној школи, с тим што је усмерен на још интензивније остваривање индивидуалних 

и друштвених потреба у области физичке културе. Ради тога, овај програм заснован је на индивидуализацији процеса физичког васпитања:  

- обезбеђује повезивање знања са животом и праксом и каснијим опредељењима ученика;  

- заснован је на изборној настави за коју се ученици определе према свом афинитету и потребама;  

- обавезује школу на остваривање одређених задатака у овој области.  

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА  

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

Током реализације часова физичког васпитања давати информације о томе које вежбе позитивно утичу на статус њиховог организма, с обзиром на карактеристике 

њихове професије, а које негативно утичу на здравље;  

Ученици који похађају четворогодишње стручне школе далеко су више оптерећени у редовном образовању практичном и теоријском наставом од осталих 

ученика. Због тога је физичко васпитање, у овим школама, значајно за активан опоравак ученика, компензацију и релаксацију с обзиром на њихова честа статичка 

и једнострана оптерећења. Теоријска знања из области физичких активности су од великог значаја за укупним бављењем физичким вежбама.  

Облици наставе  

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:  

теоријска настава;  

мерење и тестирање;  

практична настава.  

Подела одељења на групе  

Одељење се не дели приликом реализације;  

Настава се изводи фронтално и по групама, у зависности од карактера методске јединице која се реализује. Уколико је потребно, нарочито за вежбе из корективне 

гимнастике, приступ је индивидуалан.  

Место реализације наставе  

Теоријска настава се реализује у учионици или у сали, истовремено са практичном наставом;  

Практична настава реализује се на спортском вежбалишту (сала, спортски отворени терени, базен, клизалиште, скијалиште).  

Препоруке за реализацију наставе  

Настава се реализује у циклусима који трају приближно 10-12 часова (узастопних). Наставнику физичког васпитања је остављено да, зависно од потреба, 

прецизира трајање сваког циклуса, као и редослед њиховог садржаја.  

Садржај циклуса је:  

- за проверу нивоа знања на крају школске године - један;  

- за атлетику - један;  

- за гимнастику: вежбе на справама и тлу - један;  

- за спорт по избору ученика - два;  

- за повезивање физичког васпитања са животом и радом - један.  

Начин остваривања програма  

Садржаји програма усмерени су на: развијање физичких способности; спортско-техничко образовање; повезивање физичког васпитања са животом и радом.  

Годишњи план, програм и распоред кросева, такмичења, зимовања и других облика рада утврђује се на почетку школске године на наставничком већу, на предлог 

стручног већа наставника физичког васпитања.  

Стручно веће наставника физичког васпитања, самостално, одређује редослед обраде појединих садржаја програма и циклуса.  

Часови у току недеље треба да буду распоређени у једнаким интервалима, не могу се одржавати као блок часови. Настава се не може одржавати истовремено са 
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два одељења ни на спортском терену ни у фискултурној сали.  

У свим разредима настава физичког васпитања се реализује одвојено за ученике и одвојено за ученице, а само у школама које имају по два паралелна објекта за 

физичко васпитање дозвољена је истовремена реализација часа.  

ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ  

Из фонда радних дана и за извођење редовне наставе школа у току школске године организује:  

Два целодневна излета са пешачењем:  

I разред до 12 км (укупно у оба правца);  

Два кроса: јесењи и пролећни.  

Стручно веће наставника физичког васпитања утврђује програм и садржај излета, и дужину стазе за кросеве, према узрасту ученика.  

Школа организује и спроводи спортска такмичења, као јединствени део процеса наставе физичког васпитања. Спортска такмичења организују се у оквиру радне 

суботе и у друго време које одреди школа. Међушколска спортска такмичења организују се у оквиру календара које одреди Савез за школски спорт и олимпијско 

васпитање Србије које је уједно и организатор ових такмичења.  

Начин провере  остварености исхода 

Праћење напретка ученика у физичком васпитању се обавља сукцесивно у току читаве школске године, на основу методологије праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичком васпитању - стандарди за оцењивање физичких способности ученика и постигнућа у спортским играма.  

Оквирни број часова по темама:  

Тестирање и провера савладаности стандарда из основне школе (6 часова).  

Теоријских часова (2 у првом и 2 у другом полугодишту).  

Атлетика (12 часова).  

Гимнастика: вежбе на справама и тлу (12) часова.  

Спортска игра: по избору школе (12 часова).  

Физичка активност, односно спортска активност:у складу са могућностима школе а по избору ученика (10 часова).  

Пливање (10 часова).  

Провера знања и вештина (4 часа).  

ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ  

Из фонда радних дана и за извођење редовне наставе школа у току школске године организује:  

Два целодневна излета са пешачењем:  

I разред до 12 км (укупно у оба правца);   

Два кроса: јесењи и пролећни.  

Стручно веће наставника физичког васпитања утврђује програм и садржај излета, и дужину стазе за кросеве, према узрасту ученика.  

Школа организује и спроводи спортска такмичења, као јединствени део процеса наставе физичког васпитања. Спортска такмичења организују се у оквиру радне 

суботе и у друго време које одреди школа. Међушколска спортска такмичења организују се у оквиру календара које одреди Савез за школски спорт и олимпијско 

васпитање Србије које је уједно и организатор ових такмичења. 
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Наставни предмет: ИСТОРИЈА 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Први 

Образовни профил: Техничар за заштиту животне средине 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ наставе историје је 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); унапређивање функционалних 

вештина и компетенција неопходних за живот у савременом друштву (истраживачких вештина, критичког и креативног мишљења, способности изражавања и 

образлагања сопствених ставова, разумевања мултикултуралности, развијање толеранције и културе аргументованог дијалога); оспособљавање за ефикасно 

коришћење информационо-комуникационих технологија; развијање свести о потреби сталног усавршавања и свести о важности неговања културно-историјске 

баштине. 

Задаци наставе историје су да ученици: 

- стекну и прошире знања о националној и општој историји (политичкој, економској, друштвеној, културној...), да разумеју узроке и последице историјских 

догађаја, појава и процеса, и улогу истакнутих личности у развоју људског друштва;  

- поседују свест о повезаности појава из прошлости са појавама из садашњости;  

- разумеју да национална историја представља саставни део регионалне, европске и глобалне историје;  

- развијају истраживачки дух и критички однос према прошлости самосталном анализом различитих историјских извора и литературе и проналажењем и 

систематизовањем стечених информација;  

- буду оспособљени за проналажење, прикупљање и коришћење информација датих у различитим симболичким модалитетима (историјске карте, графикони, 

табеле...) и њихово повезивање са претходним историјским знањем;  

- буду оспособљени да препознају различита тумачења истих историјских догађаја;  

- повезују стечена знања и вештине са садржајима сродних наставних предмета;  

- буду оспособљени за примену стечених знања и практичних вештина у свакодневном животу;  

- унапређују вештине неопходне за индивидуални и тимски рад (комуникативност, образлагање сопствених ставова, аргументовани дијалог...);  

- развијају одговорност, систематичност, прецизност и позитивни став према учењу;  

- развијају свест о квалитету стеченог знања и потреби сталног усавршавања. 

Садржај 

Историја као наука и наставни предмет; однос историје према другим наукама; историјски извори, рачунање времена, периодизација.  

ПРАИСТОРИЈА  
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Живот људи у праисторији; верска схватања и почеци ликовних уметности; праисторијска налазишта и културе на централном Балкану.  

СТАРИ ВЕК  

Друштво и државе Старог истока:  

Појам Старог истока и географски услови тог подручја. Најзначајније државе и њихово друштвено и државно уређење.  

Друштво и државе старих Грка и Римљана:  

Најстарија историја Грчке (Критско-микенско и Хомерско доба), Атина и Спарта, Грчко-персијски ратови, Пелопонески рат. Хеленизам - освајања Александра 

Великог и његово царство. Историја старог Рима у доба краљева, републике и царства - друштвени односи и државно уређење, освајања, Велика сеоба народа и 

пад Западног римског царства, Балканско полуострво под римском влашћу.  

Религија и културно наслеђе старог века:  

Верска схватања народа Старог истока, Грка и Римљана; појава и ширење хришћанства. Култура и наука старог века и њихово наслеђе у савременом добу.  

СРЕДЊИ ВЕК  

Друштво, држава и култура  

Велика сеоба народа:  

Варварске државе на територији некадашњег Западног римског царства (привреда, друштво и утицај римског наслеђа). Развој Франачке државе до средине IX 

века.  

Особености развоја друштва и држава у западној Европи:  

Натурална привреда и организација и врсте властелинских поседа. Феудална хијерархија. Основне одлике ранофеудалне државе - краљевски двор и дружине. 

Сталешка монархија као држава развијеног феудализма (на примеру Француске од XII до XV века). Друштвена и политичка улога средњовековних градова 

(примери италијанских градова - комуна).  

Развој привреде у средњовековној Европи:  

Промене на феудалном поседу; одвајање занатства од пољопривреде; обнова, развој и уређење градова.  

Особености развоја друштва и државе у Византији:  

Утицај римског наслеђа, покушај обнове Римског царства (Јустинијан), феудализација, значај хришћанства и Цркве, односи с Јужним Словенима и осталим 

народима Балкана.  

Особености развитка исламског друштва и државе:  

Ислам и стварање арабљанске државе, друштвено и државно уређење Калифата. Односи са Византијом и државама западне Европе. Распад Калифата и настанак 

нових муслиманских држава.  

Средњовековне државе Источних и Западних Словена:  

Примери Русије, Пољске, Чешке.  

Религија и њен утицај на средњовековни свет:  

Хришћанство, ислам и јудаизам као религије Европе и Средоземља. Хришћанска црква у западној Европи - улога папства, црквени редови, јереси, крсташки 

ратови. Црквени раскол 1054. године. Православна црква и њена улога и значај. Јудаизам и ислам.  

Средњовековна култура:  

Културне области и њихова обележја на простору Европе и Средоземља. Култура у западној Европи - Каролиншка ренесанса, витешка и градска култура, школе и 

универзитети, уметност. Византијска култура - хеленистичко и римско наслеђе, уметност, књижевност, ренесанса Палеолога. Исламско-арапска култура - наука, 

филозофија, књижевност и уметност.  

Срби и њихово окружење у средњем веку:  

Насељавање Словена на Балканском полуострву. Однос према староседеоцима и суседима. Насељавање Мађара и Бугара. Настанак првих српских држава. 

Покрштавање. Последице црквеног раскола. Српска држава у немањићком периоду - Стефан Немања, проглашење краљевства (Стефан Првовенчани) и стицање 
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црквене самосталности (Свети Сава), успон и ширење Србије (Урош И, Милутин, Стефан Дечански), проглашење царства (Стефан Душан). Босна од XII до XIV 

века - богумилство, јачање државе (Стјепан II и Твртко И). Дубровник - друштвено и државно уређење.  

Српска средњовековна култура:  

Књижевност, уметност, културне везе са суседима, значајни културно-историјски споменици.  

Срби и остали балкански народи у борби против Османлија:  

Слабљење балканских држава (Србије, Византије, Бугарске и Босне) у другој половини XIV века. Турци Османлије и њихова прва освајања, Маричка битка и бој 

на Косову, пад Бугарске, Српска деспотовина; Босна у XV веку, пад Србије, Босне, Херцеговине и Зете; последице османлијских освајања.  

НОВИ ВЕК  

Европа у периоду од XVI до XVIII века  

Развој привреде, друштва и државе од краја XV до краја XVIII века:  

Велика географска открића и њихов утицај на европску привреду. Мануфактурна производња, пораст трговине и развој банкарства. Апсолутистичка монархија, 

просвећени апсолутизам.  

Културне и верске прилике у Европи:  

Хуманизам и ренесанса - развитак уметности и науке. Реформација у Немачкој; калвинизам; особености реформације у Енглеској и скандинавским земљама. 

Реформација у Хабзбуршкој монархији. Противреформација (католичка реакција) у Европи. Просветитељство; развој природних и друштвених наука.  

Европа и свет од краја XVIII до средине XIX века:  

Развој привреде, друштва и државе од краја XVIII до средине XIX века:  

Индустријска револуција и њене последице у привреди и друштву; промене у саобраћају и трговини; економски либерализам; борба за превласт на светском 

тржишту. Појава и развој радничког покрета.  

Грађанске револуције и појава нације:  

Уставност и начела поделе власти. Особености револуција у појединим земљама (Низоземска, Енглеска, Северна Америка, Француска). Економски, друштвени и 

културни корени настанка модерних нација.  

Срби и њихово окружење од XVI до средине XIX века  

Срби и суседни народи под османлијском влашћу и стварање националних држава:  

Државно и друштвено уређење Османског царства - положај српског народа; облици отпора османској власти; улога Пећке патријаршије у историји српског 

народа; учешће српског народа у ратовима хришћанских сила против Османлија од XVI до XVIII века; буна против дахија и ток Првог српског устанка; 

организација устаничке државе. Други српски устанак - ток устанка, борба за добијање аутономије. Владавина кнеза Милоша и уређење Кнежевине Србије 

(Сретењски устав, укидање феудализма). Уставобранитељи и њихова владавина. Црна Гора - настанак државе (Петар И, Петар II и Данило Петровић Његош). 

Национални покрети суседних народа (Грка, Румуна, Бугара...).  

Срби под влашћу Хабзбурговаца и Млечана:  

Српски народ на просторима Војне крајине, цивилне Хрватске и Славоније; Срби у Далмацији од XVI до XVIII века; Босански пашалук од XVI до XVIII века; 

сеобе Срба, Карловачка митрополија и њена улога у историји српског народа. 

Начин остваривања програма 

Полазну тачку програма чине циљ и задаци овог предмета, чија реализација треба да буде прилагођена узрасту и развојним карактеристикама ученика. Садржаје 

треба прилагођавати ученицима, како би најлакше и најбрже достигли наведени циљ. Наставник има слободу да сам одреди распоред и динамику активности за 

сваку тему, уважавајући циљ и задатке предмета.  

Програм се може допунити садржајима из прошлости завичаја, чиме се код ученика постиже јаснија представа о историјској и културној баштини у њиховом крају 

(археолошка налазишта, културно-историјски споменици, музејске збирке...).  
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У средњим школама на наставном језику неке од националних мањина могу се, осим садржаја из њихове историје који су дати у програму, обрадити и проширени 

наставни садржаји из прошлости тог народа. При томе, наставници ће настојати да, коришћењем разноврсних извора и релевантне историографске и етнографско-

антрополошке литературе, ученицима пруже могућност да стекну јасну представу о прошлости народа коме припадају, али и окружења у коме живе: какав им је 

био начин живота и које су значајне личности обележиле њихову историју.  

Важно је искористити велике могућности које историја као наративни предмет пружа у подстицању ученичке радозналости, која је у основи сваког сазнања.  

Наставни садржаји треба да буду представљени као "прича", богата информацијама и детаљима, како би историјски догађаји, појаве и процеси били предочени 

јасно, детаљно и динамично. Настава би требало да помогне ученицима у стварању што јасније представе не само о томе шта се десило, већ и зашто се десило и 

какве су последице проистекле.  

Посебно место у настави историје имају питања, она која поставља наставник ученицима, и она која долазе од ученика, подстакнута оним што су чули у учионици 

или што су сазнали ван ње, користећи различите изворе информација. Добро осмишљена питања наставника имају подстицајну функцију за развој историјског 

мишљења и критичке свести, како у фази утврђивања и систематизације градива, тако и у обради наставних садржаја. У зависности од циља који наставник жели 

да оствари, питања могу имати различите функције: фокусирање пажње на неки садржај или аспект, подстицање поређења, трагање за појашњењем итд.  

Да би схватио догађаје из прошлости, ученик треба да их "оживи" у свом уму, у чему велику помоћ може пружити употреба различитих историјских текстова, 

карата и других извора историјских података (документарни и играни видео и дигитални материјали, музејски експонати, илустрације), обилажење културно-

историјских споменика и посете установама културе. Коришћење историјских карата изузетно је важно, јер омогућава ученицима да на очигледан и сликовит 

начин доживе простор на коме су се догађаји одвијали, олакшавајући им праћење промена на одређеној територији.  

Треба искористити и утицај наставе историје на развијање језичке и говорне културе (беседништва), будући да историјски садржаји богате и оплемењују језички 

фонд ученика. Неопходно је имати у виду интегративну функцију историје, која у образовном систему, где су знања подељена по наставним предметима, помаже 

ученицима да схвате повезаност и условљеност географских, економских и културних услова живота човека кроз простор и време. Треба избегавати фрагментарно 

и изоловано учење историјских чињеница, јер оно има најкраће трајање у памћењу и најслабији трансфер у стицању других знања и вештина.  

Како би циљеви наставе историје били што потпуније остварени, препоручује се и примена дидактичког концепта мултиперспективности.  

Одређене теме, по могућности, треба реализовати са одговарајућим садржајима из сродних предмета, а посебну пажњу треба посветити оспособљавању ученика за 

ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија (употреба Интернета, прављење Power поинт презентација, коришћење дигиталних аудио-

визуелних материјала и израда реферата и матурског рада) 

Начин провере  остварености исхода 

Пожељно је што више користити различите облике организоване активности ученика (индивидуални рад, рад у пару, рад у групи, радионице или домаћи задаци, 

као што су семинарски радови, презентације, самостални и групни пројекти...). 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ГЕОГРАФИЈА 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Први 

Образовни профил: Техничар за заштиту животне средине 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

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 претходно стечена знања и умења 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, појаве, 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;  

- стичу нова 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 међународним односима и о глобалној међузависности савременог света;  

- унапређују вештине и способности за анализу и примену основних чиниоца који повезују различите друштвене и културне заједнице (производња, трговина, 

миграције, 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 технолошки 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, 

табела, карта, интернет, анкета, статистички подаци, видео и дигитални запис);  

- користе стечена географска знања за објашњавање основних демографских и привредних појава и процеса у свету и друштвеној средини;  

- представе и анализирају помоћу графичких метода појаве и процесе из друштвене географије, да их објашњавају, врше предвиђања и изводе закључке;  

- препознају појаве штетне по природну и културну средину и активно учествују у њиховој заштити, обнови и унапређивању;  

- доприносе развијању ставова и вредности о географској средини, њеној међусобној условљености и променљивости у времену и простору;  
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- 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 припадност своме народу као делу интегралног света и знају да доприносе заједничком животу људи и народа на равноправним основама;  

- уочавају узрочно-последичне везе и односе између друштвених и културних појава и процеса у времену и простору. 

Садржај 

I. УВОД  

- Предмет проучавања, подела и значај друштвене географије у систему наука.  

II. СТАНОВНИШТВО, РЕЛИГИЈА И КУЛТУРА  

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;  

- Демографска 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 развијености света (миграције: врсте, смер и фреквенција).  

III. НАСЕЉА  

- Положај, типови и функционална класификација насеља;  

- Урбанизација као светски процес - узроци и последице;  

- Конурбације и мегалополиси;  

- Градска насеља и животна средина (промене у природној средини и друштву).  

IV. ПОЛИТИЧКЕ И ЕКОНОМСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ САВРЕМЕНОГ СВЕТА  

Политичка карта света  

- Формирање политичке карте света;  

- Савремени политичко географски процеси у свету.  

Глобализација и глобални процеси  

- Послеиндустријско доба, глобално повезивање и однос Севера и Југа;  

- Глобална међузависност фактора развоја у географском простору;  
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- 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 земља;  

- 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 и ваневропске економске и политичке интеграције  

- Остале привредне интеграције у Европи и у свету;  

(ЦЕФТА, НАФТА, АСЕАН, АПЕК, ОЕЦД, СТО,...);  

- Светско тржиште капитала (Светска банка и Међународни монетарни фонд);  

- Уједињене нације - структура и међународни значај.  

Глобализација и економски макрорегиони света  

- Европски макрорегион;  

- Југоисточна Европа на путу стабилизације и економске консолидације;  

- Русија и њено суседство (ЗНД);  

- Пацифички регион - регион најдинамичнијег развоја;  

- Кина - нова економска сила;  

- Јужна Азија (Индија) - демографски и економски проблеми;  

- Африка јужно од Сахаре (Субсахарска Африка) - регион сиромаштва;  

- Англоамерика - постиндустријско друштво;  

- Латинска Америка - економски потенцијали и политичке промене.  

Мултинационалне компаније  

- Мултинационалне компаније: развој, организација производње и локацијски фактори, профит и седишта највећих компанија;  

- Политички утицај мултинационалних компанија.  

Географија светске привреде  

- Географија и привреда - међусобни утицаји и зависности;  

- Фактори производње у тржишној привреди;  

- Начини 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 агроиндустрије;  
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- 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. 

Начин остваривања програма 

Наставни програм друштвене географије тематски је конципиран и у складу је са савременом улогом географије у средњем стручном образовању. Годишњи фонд 

часова није промењен, а наставницима се препоручују наставни садржаји које треба обрадити. Слобода и креативност наставника огледа се у самосталном 

планирању часова, као и избору наставних метода, техника, активности, дидактичких средстава и помагала. У конципирању наставних садржаја наставник треба 

да води рачуна о општим циљевима и задацима средњег стручног образовања, као и образовно-васпитним и функционалним задацима савремене наставе 

географије.  

Увођење ученика у наставне садржаје друштвене географије почиње са дефинисањем предмета проучавања, поделом и значајем друштвене географије, као и 

њеним местом у систему наука.  

Обрадом садржаја из географије становништва указује се на најважније демогеографске проблеме савременог света. Тежиште је на основним карактеристикама 

демографског развоја и мерама које се предузимају у циљу превазилажења постојећих разлика у појединим регијама света као целине. При објашњавању 

одређених демографских појава и процеса неизбежна је употреба географских карата. Функционална картографска писменост је неопходна у образовно-

васпитном раду наставника географије на свим типовима часова. Статистички показатељи су значајни када се користе у сврху рангирања, издвајања, графичког 

представљања и анализе одређене појаве, а наставницима се препоручује да од ученика не захтевају меморисање бројчаних података. Стечена знања треба да буду 

применљива, а ученици оспособљени да сами истражују и анализирају одређене демографске појаве и процесе.  

У географији насеља потребно је нагласити утицај фактора природне средине на генезу, распрострањеност и изглед насеља, функционалну поделу насеља, 

урбанизацију као светски процес и њене последице, перспективе урбанизације, трендове и факторе раста градова као и разлику између руралних и урбаних 

насеља. Значајно је указати на просторну диференцираност и специфичности појединих делова света и на тенденције развоја насеља у савременом свету и у 

Србији.  

Географске садржаје наставних тема је важно прилагодити развојним способностима ученика, потребама њиховог ужег стручног образовања и њиховим 

интересовањима. Ове садржаје треба растеретити фактографије и бројчаних података. Кроз дате тематске целине ученике треба упознати са савременом 

политичком картом света која је последица политичко географских процеса који су комплексне и променљиве географске категорије. Неопходно је указати на 

процесе интеграције и глобализације савременог света. Препоручује се да тежиште буде на организационим и интеграцијским процесима у Европи (Европска 

унија), и одређивању места и улоге наше земље у овим процесима. Потребно је објаснити улогу, значај и видове деловања Светске банке, Међународног 

монетарног фонда и Уједињених нација на глобалном нивоу, и указати на улогу и односе Србије у овим организацијама.  

Привредне карактеристике света се изучавају уз уважавање географских законитости и указивање на проблеме и фазе развоја привреде у свету и у Србији. 

Ученике треба упознати са развојем, размештајем и организацијом производње највећих мултинационалних компанија, индустријских зона, технолошких паркова 

и индустријских регија. Посебно нагласити факторе који су довели до њиховог развоја и ширења и објаснити њихов политички и економски утицај на мање 

развијени део света. Пољопривреду и њено место у просторној организацији привреде треба аналитички изучавати, уз уважавање физичко-географских и 

друштвених фактора. Неопходно је нагласити проблеме водоснабдевања и исхране светског становништва. Саобраћај и туризам као делатности терцијарног 

сектора имају значајну улогу у просторној организацији привреде, те је потребно указати на њихов развој и на интерактивне односе са примарним и секундарним 

делатностима. Важно је поменути најекономичније видове саобраћаја и најфреквентније саобраћајнице који имају значај за повезивање и међународну размену у 

свету као целини и у Србији. Туризам као најмлађу привредну делатност треба обрадити што је могуће занимљивије за ученике, зато се предлаже да се укаже на 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 2250 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

видове туризма и на најразвијеније туристичке регије у свету и у Србији.  

Начин провере остварености исхода 

Кроз  садржаје наставник може да сагледа обим и квалитет самосталног рада сваког појединца, тако што ће ученици урадити кратке презентације интересантних 

туристичких дестинација при чему ће користити стечена знања и умења постављена задацима наставе географије. 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: МАТЕМАТИКА 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Први 

Образовни профил: Техничар за заштиту животне средине 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

105    

Недељни фонд часова: 3    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

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. 

 

Садржај 

Логика и скупови (9)  

Основне операције са скуповима. Декартов производ. Искази, формуле, конјукција и дисјункција. Негација, импликација и еквиваленција. Важнији закони 

закључивања. Дефиниција, аксиома, теорема, доказ (са применом) 

Реални бројеви (4)  

Преглед бројева и основне операције са њима.Операције у скупу реалних бројева. Поље реалних бројева. Приближне вредности реалних броујева-  грешке и 

заокруживање 
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Пропорционалност величина (8)  

Размера и пропорција, Директна и обрнута пропорционалност. Сразмерни рачун. Рачун поделе. Рачун мешања. Примена пропорције. Процентни и каматни рачун. 

Таблично и графичко приказивање стања, појава и процеса 

Увод у геометрију (5) 

Основни и изведени појмови и ставови у геометрији Аксиоме припадања. Међусобни положај правих и равни Аксиоме распореда. Међусобни положај тачака. 

Дуж, угао, диедар Паралелност Подударност дужи и углова. Појма изометрије Подударност троуглова Примена подударности троуглова Трансверзални углови 

Нормалност правих и равни  

Изометријске трансформације (17) 

Вектори. Операције са векторима Осна и раванска симетрија Централна симетрија Ротација Примена ротације Транслација Примена транслације Примена 

изометријских трансформација 

Рационални алгебарски изрази (17)  

Појма алгебарског израза, бројевна вредност израза Полиноми, сабирање и одузимање Множење и дељење полинома Растављање полинома на чиниоце Важније 

неједнакости НЗД и НЗС полинома Област дефинисаности израза. Проширивање и скраћивање разломака Сабирање и одузимање разломака Множење и дељење 

разломака Рациоални алгебарски изрази 

Линеарне једначине и неједначине. Линеарна функција (18)  

Линеарна једначина појма и решавање Линеарна јендачина са две непознате Линеарна функција и њен график Систем линеарних једначина са две непознате појма 

и решавање Систем линеарних јендачина са три непознате Примена линеарних јендачина и система у решавању проблема Линеарне неједначине са једном 

непознатом Систем линеарних неједначина са једном непознатом Неједначина облика (ax+b)(cx+d)><0 Линеарне једначине и неједначине 

Тригонометрија правоуглог троугла (8) 

Тригонометријске функције оштрог угла Основне тригонометријске идентичности Тригонометријске функције углова 30, 45, 60 степени Решавање правоуглог 

троугла 

Хомотетија и сличност (10)  

Размера и пропорционалност дужи. Талесова теорема Примена Талесове теореме Хомотетија Примена хомотетије Сличност. Сличност троуглова Примена 

сличности 

НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска писмена задатка са једночасовним исправкама (12).  

Начин остваривања програма 

Битне карактеристике програма  

Основне карактеристике програма математике су: усклађеност са програмом математике за основну школу; заступљеност заједничких садржаја из програма 

математике за гимназије и стручне школе; логичка повезаност садржаја, посебно са аспекта развоја математике; настојање, где год је то било могуће, да садржаји 

математике претходе садржајима других предмета у којима се математика примењује; заступљеност оних елемената развоја математике који чине основу 

математичке културе свих свршених ученика средњих школа; хоризонтална и вертикална усклађеност између програма математике за поједине групације струка и 

степена стручне спреме, као и између ових програма и програма за поједине смерове у гимназији (распоред тема по разредима, њихов обим, основни захтеви и 

сл.).  

При избору садржаја програма била је врло значајна образовна и васпитна функција наставе математике и њен допринос даљем оспособљавању ученика да 

логички мисле и стваралачки приступају решавању различитих проблема, јер таква оспособљеност (захваљујући адекватним математичким садржајима и 

методама) има широки утицај на многобројне делатности и омогућава касније ефикасно учење.  

Веома су значајни и практични циљеви наставе математике. То значи да се води рачуна о примени математике у животу, пракси и другим научним областима које 

ученици на овом когнитивном нивоу изучавају или ће их учити касније.  
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За реализацију циља и задатака наставе математике изабрани садржаји програма су довољно приступачни свим ученицима. Они такође могу и стимулативно 

деловати на ученике, јер они имају могућност да их усвоје и на нешто вишем нивоу (већи степен апстракције и генерализације, синтезе и примене, стваралачко 

решавање проблема). У вези с тим, строгост у интерпретацији садржаја треба да буде присутна у прихватљивој мери, уз ослањање на математичку интуицију и 

њено даље развијање. Мотивација и интуитивно схватање проблема треба да претходе строгости и критичности, а излагање градива мора бити праћено добро 

одабраним примерима. Након довољног броја урађених примера треба приступити генералисању појма, чињенице и сл. Наиме, школска математика не може бити 

сасвим формализована, тј. изложена строго дедуктивно. Колико ће она строга бити одређује уџбеник и наставник математике (у зависности од фонда часова, 

састава одељења и предзнања ученика). 

Неке опште напомене  

1. Да би се остварио постављени циљ, наставе математике, неопходно је у току наставе успешно реализовати одређене образовне, васпитне и практичне задатке, 

истакнуте, на почетку програма.  

Услови за успешну реализацију програма математике су: правилно планирање и редовно припремање наставника за извођење наставе; целисходно коришћење 

фонда часова и добро организован наставни процес; комбинована примена савремених наставних метода и разноврсност облика рада са ученицима, уз смишљено 

одабирање и припремање примера и задатака и употребу одговарајућих наставних средстава, учила за наставу математике и рачунара. Све то треба да одрази 

интенције програма: подизање нивоа наставе и њену актуелизацију, стварање услова у којима ће ученици сопственим напорима усвајати трајна и активна 

математичка знања и оспособљавати се за примену тих знања и стицање нових знања.  

Тако организована и извођена настава математике, уз пуно интелектуално ангажовање ученика у свим фазама наставног процеса, у већој мери је ефикасна и 

продуктивна. Такође подстиче самоиницијативу ученика у стицању знања и доприноси изграђивању радних навика и подизању радне културе ученика (што је и 

важан васпитни задатак наставе).  

2. Реализација програма математике, посебно у И разреду, треба да представља природан прелаз од наставе у основној школи и да се заснива на већ стеченим 

математичким знањима ученика (што омогућава доста добра вертикална повезаност програма математике у средњим школама и основној школи). Објективна 

ситуација изискује и извесно систематско утврђивање и обнављање оних садржаја из програма основне школе на којима се заснива обрада садржаја у средњој 

школи, а то се може постићи интегрисањем појединих садржаја из основне школе у обраду нових садржаја на оном месту где је то потребно и у оној фази наставе 

када је то актуелно (обнављање на самом часу и самостално обнављање од стране ученика кроз домаћи рад и сл.). То претпоставља смишљено и студиозно 

планирање градива од стране наставника.  

3. У погледу математичке терминологије мора постојати континуитет у односу на коришћену (прописану) терминологију у основној школи.  

4. Ради осавремењивања наставе математике и ефикаснијег усвајања садржаја, пожељно је да се обезбеди и присуство рачунарске подршке у настави математике 

(у почетној фази у фронталном облику рада и уз коришћење узорних демонстрационих програмских апликација, уколико нема услова за масован индивидуални 

рад ученика на рачунару у оквиру наставе математике). 

Логика и скупови. Ову тему треба реализовати кроз понављање, продубљивање и допуњавање оног што су ученици учили у основној школи. Ови логичко-

скуповни садржаји (исказ, формула, логичке и скуповне операције, основни математички појмови, логичко закључивање и доказивање тврдњи) су извесна основа 

за виши ниво дедукције и строгости у реализацији осталих садржаја програма математике на овом нивоу образовања и васпитања ученика. При томе, нагласак 

треба да буде на овладавању математичко-логичким језиком и разјашњавању суштине значајних математичких појмова и чињеница, без превеликих 

формализација.  

Важан моменат у спречавању формализма и усмеравању пажње у настави математике на суштинска питања јесте правилно схватање улоге и места логичко-

скуповне (па и геометријске) терминологије и симболике. Симболика треба да се користи у оној мери у којој олакшава изражавање и записе (а не да их 

компликује), скраћује време (а не да захтева додатна објашњења), помаже да се градиво што боље разјасни (а не да отежава његово схватање).  

Елементе комбинаторике објаснити на једноставнијим примерима и задацима, као примену основних принципа пребројавања коначних скупова. Треба имати у 

виду да обрадом ових садржаја није завршена и изградња појединих појмова, јер ће се они дограђивати и у каснијим програмским темама.  

Реални бројеви. У краћем прегледу бројева од природних до реалних, треба извршити систематизацију знања о бројевима стеченог у основној школи, посебно 
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истичући принцип перманенције својстава рачунских операција. При томе посебну пажњу обратити на својства рачунских операција, као основу за 

рационализацију рачунања и трансформације израза у оквиру других тема. У зависности од конкретне ситуације, ово се може дати и на нешто вишем нивоу. 

Посебну пажњу треба посветити обради приближних вредности. При томе ученик треба да схвати да рачунање са реалним бројевима најчешће значи рачунање са 

приближним вредностима. 

Пропорционалност величина. Карактеристика ове теме је што у њој долази до изражаја повезивање и примена разних математичких знања. На бази 

проширивања и продубљивања раније стечених знања, основну пажњу треба посветити примени функција директне и обрнуте (у основној школи се не обрађује 

детаљно) пропорционалности и пропорција у решавању разних практичних задатака, повезујући то са табличним и графичким приказивањем одређених стања, 

процеса и појава. 

Увод у геометрију. Ово је уводна тема у геометрију, нарочито у погледу упознавања ученика са аксиоматским приступом изучавању геометрије (основни и 

изведени појмови и ставови, дефиниције важнијих геометријских фигура). Полазећи од посебно изабраних аксиома припадања, распореда и паралелности треба на 

неколико једноставнијих примера упознати ученике са суштином и начином доказивања теорема. 

Подударност, изометријске трансформације. Обрада садржаја из ове теме (подударност, вектори, изометријске трансформације) треба да буде наставак онога 

што се о томе учило у основној школи. Појам вектора изградити до нивоа неопходног за ефикасну примену. Кроз понављање треба истаћи основна својства сваке 

од изучаваних изометрија, а нешто више обрадити изометријске трансформације као пресликавања равни у саму себе, њихову класификацију и нарочито њихове 

примене (као метода) у доказним и конструктивним задацима у вези са троуглом, четвороуглом и кружницом. Трансформације користити у оној мери у којој 

олакшавају изучавање одређених садржаја геометрије. 

Рационални алгебарски изрази. Циљ ове теме је да ученици, користећи својства операција са реалним бројевима, овладају идејама и поступцима вршења 

идентичних трансформација полинома и алгебарских разломака. При томе тежиште треба да буде на разноврсности идеја, сврси и суштини тих трансформација, а 

не на раду са компликованим изразима. Одређену пажњу треба посветити важнијим неједнакостима (доказивање и примена: неједнакост између средина и др.). 

Линеарне једначине и неједначине. Линеарне функције. У оквиру ове теме треба извршити продубљивање и извесно проширивање знања ученика о линеарној 

функцији, линеарним једначинама и неједначинама, која су стекли у основној школи, истичући појам еквивалентности једначина и неједначина и примену у 

њиховом решавању. Треба узимати и примере једначина у којима је непозната у имениоцу разломка, као и оне које садрже један или два параметра. 

У сваком случају, треба избегавати једначине и неједначине са сувише сложеним изразима. На неколико једноставнијих примера може се показати и решавање 

система линеарних једначина са више од две непознате. У овој теми тежиште треба да буде на примени једначина на решавање разних проблема. Приликом 

обраде неједначина и система неједначина са једном непознатом ограничити се само на оне које не садрже параметре. Решења неједначина записивати на више 

начина (опредељујући се за најприхватљивији), користећи при томе првенствено унију и пресек скупова.  

Тригонометрија правоуглог троугла. Ученици треба да схвате везе између страница и углова правоуглог троугла (дефиниције тригонометријских функција 

оштрог угла), њихове последице и примене. При решавању правоуглог троугла треба се ограничити на једноставније и разноврсне задатке. 

Хомотетија и сличност. У оквиру ове теме, поред мерења дужи (повезујући самерљивост дужи с карактером размере њихових дужина) и усвајања Талесове 

теореме (са применама), ученици треба да упознају хомотетију као једну трансформацију равни која није изометријска, а сличност као композицију хомотетије и 

изометрије (односно, хомотетију као трансформацију сличности), као и да уоче практичне примене сличности. Посебно треба да схвате суштину метода 

сличности у решавању рачунских и конструктивних задатака. Значајна је примена сличности у доказивању појединих теорема (Питагорине и др.). Може се 

обрадити и однос површина сличних многоуглова (у виду задатка). Одговарајућу пажњу треба посветити примени Питагорине теореме у рачунским и 

конструктивним задацима. 

Начин провере  остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ФИЗИКА 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Први 

Образовни профил: Техничар за заштиту животне средине 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ наставе физике у средњој стручној школи јесте стицање функционалне писмености (природно-научне и техничке) и знања о физичким појавама и процесима 

и оспособљавање ученика за примену знања у струци и свакодневном животу, стицање радних навика, одговорности и способности за самосталан рад и за тимски 

рад, формирање основе за даље образовање. 

Задаци наставе физике су да ученици:  

- развијају природно-научну и техничку писменост;  

- стичу знања о физичким појавама значајним за струку и разумеју основне физичке законе;  

- развијају свест о значају експеримента у сазнавању, разумевању и проверавању физичких закона;  

- стекну способност за уочавање, формулисање, и решавање једноставнијих проблема;  

- развијају логичко и апстрактно мишљење и критички став у мишљењу;  

- схвате значај физике за технику и природне науке;  

- развијају способности и вештине за примену знања из физике у струци;  

- стичу знања о природним ресурсима, њиховој ограничености и одрживом коришћењу;  

- развијају правилан однос према заштити, обнови и унапређењу животне средине;  

- развијају радне навике, одговорност, систематичност, прецизност и позитиван став према учењу.  

Садржај 

I. Увод  

1. Физика - фундаментална природна наука. Физика и друге науке. Физичке величине. Мерење. Физички закони и принципи (Р).  

2. Вектори и основне операције (сабирање и разлагање вектора). (П)  

Демонстрациони оглед:  

- Операције с векторским физичким величинама (помоћу динамометара на магнетној табли).  

II. Кинематика  

1. Механичко кретање, референтни систем, релативност кретања. Вектор положаја и померај. Путања и пут. Праволинијско и криволинијско кретање. Равномерно 

и неравномерно кретање. (Р)  
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2. Средња брзина. Тренутна брзина. Закон слагања брзина. (П)  

3. Убрзање. (Р)  

4. Равномерно и равномерно променљиво праволинијско кретање. (П)  

5. Вертикални хитац. (П)  

6. Равномерно кружно кретање материјалне тачке, центрипетално убрзање, период и фреквенција. (П)  

7. Равномерно променљиво кружно кретање материјалне тачке. (П)  

8. Ротационо кретање крутог тела. Угаони померај, описани угао, угаона брзина, угаоно убрзање. (Р)  

9. Аналогија кинематичких величина којима се описују транслаторно и ротационо кретање. Веза између угаоне и линијске брзине и веза угаоног и тангенцијалног 

убрзања. (П)  

10. Равномерно и неравномерно променљиво ротационо кретање. (П)  

Демонстрациони огледи:  

- Равномерно и равномерно убрзано кретање (помоћу колица, тегова и хронометра; помоћу цеви са ваздушним мехуром).  

- Средња брзина, тренутна брзина и убрзање (помоћу дигиталног хронометра са сензорима положаја).  

- Кружно кретање (центрифугална машина).  

Лабораторијска вежба  

- Проучавање равномерног и убрзаног кретања помоћу Атвудове машине и дигиталног хронометра са сензорима положаја.  

III. Динамика  

1. Основне динамичке величине: маса, сила и импулс.  

2. Њутнови закони механике (Закон инерције, Закон акције и реакције и Основни закон динамике - II Њутнов закон). (П)  

3. Узајамно деловање тела - сила. Силе у механици (сила теже, еластична сила, силе трења). (П)  

4. Трење. Силе трења мировања. Сила трења клизања. (П)  

5. Инерцијални и неинерцијални системи референције. Силе инерције. (О)  

6. Центрипетална и центрифугална сила. (Р)  

7. Динамика ротационог кретања. Момент силе, момент импулса и момент инерције. Основни закон динамике ротације. (Р)  

8. Механички рад. Снага. Енергија (кинетичка и потенцијална). (П)  

Демонстрациони огледи:  

- Слагање сила (колинеарних и неколинеарних).  

- Други Њутнов закон (помоћу колица за различите силе и масе тегова).  

- Трећи Њутнов закон (колица повезана опругом или динамометром).  

- Силе трења на подлози.  

- Центрипетална сила (помоћу конца за који је везано неко мало тело, помоћу динамометра и диска који ротира).  

- Момент силе, момент инерције (Обербеков точак, обртни диск или слично).  

Лабораторијска вежба  

- Провера II Њутновог закона помоћу колица и тегова.  

IV. Гравитационо и електрично поље  

1. Њутнов закон гравитације. (П)  

2. Гравитационо поље. Јачина гравитационог поља. (П)  

3. Гравитациона потенцијална енергија. Рад у гравитационом пољу. (Р)  

4. Кулонов закон. Електрично поље. (П)  
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5. Јачина електричног поља. Линије сила електричног поља. (П)  

6. Електрична потенцијална енергија. Потенцијал електричног поља. Рад у електричном пољу. Напон.(Р)  

7. Проводник у електричном пољу. Електрична капацитативност.  

Кондензатори. (Р)  

Демонстрациони огледи:  

- Тежина (тело окачено о динамометар); бестежинско стање.  

- Расподела наелектрисања на проводнику.  

- Линије сила електричног поља.  

- Електростатичка заштита (Фарадејев кавез).  

- Електрична капацитативност кондензатора (зависност од величине и растојања између плоча).  

V. Закони одржања  

1. Општи карактер закона одржања (маса, наелектрисање...). (Р)  

2. Изолован систем. Закони одржања импулса и момента импулса. (Р)  

3. Закон одржања енергије у механици. (П)  

4. Примена закона одржања енергије у термодинамици. Први и Други принцип термодинамике. (Р)  

Демонстрациони огледи:  

- Закон одржања импулса (помоћу колица са опругом, кретање колица са епруветом).  

- Закон одржања момента импулса (Прантлова столица).  

- Закон одржања енергије (Максвелов диск).  

Лабораторијска вежба  

- Провера закона одржања енергије у механици (колица са тегом).  

VI. Молекулска физика  
1. Чврста тела. Кристали. Еластичност чврстих тела. (О)  

2. Течности. Површински напон и вискозност. (О)  

3. Основи молекулско кинетичке теорије гасова. Температура и притисак гаса. (Р)  

4. Једначина стања идеалног гаса. Изопроцеси и гасни закони. (Р)  

Демонстрациони огледи:  

- Врсте еластичности.  

- Површински напон (рамови са опном од сапунице).  

- Изотермски процес.  

Лабораторијске вежбе  

- Одређивање модула еластичности жице.  

- Мерење коефицијента површинског напона.  

Начин остваривања програма 

Полазна опредељења при конципирању програма физике  

Наставни програм физике у средњој школи надовезује се структурно и садржајно на наставни програм физике у основној школи.  

Ученици треба да науче основне појмове и законе физике на основу којих ће разумети појаве у природи и имати целовиту слику о значају и месту физике у 

образовању, у струци и животу уопште. Они треба да стекну основу за даље школовање, првенствено на природно-научним и техничким факултетима, али и на 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 2258 
 

свим осталим на којима физика као фундаментална наука има примену у струци (медицина, стоматологија...)  

Треба имати у виду да су у програмима редефинисани циљеви и задаци како би програми били прилагођени савременим научним и технолошким захтевима, као и 

савременим методичким и дидактичким поступцима, а наставни процес у складу са принципима, циљевима и општим исходима образовања. Стога програм 

физике у свим подручјима рада и у свим разредима треба читати и тумачити имајући стално на уму циљ и задатке наставе физике и образовања у целини.  

При измени програма физике узете су у обзир примедбе и сугестије наставника физике у стручним школама, изречене на стручним скуповима и семинарима, у 

мери која омогућава коришћење постојећих уџбеника.  

Тежило се и смањењу укупне оптерећености ученика. Програм је растерећен тако што су изостављени сви садржаји који нису неопходни за постизање 

постављених циљева и задатака наставе физике, као и методским приступом програмским садржајима.  

Имајући у виду да нису сви ученици подједнако заинтересовани и обдарени за физику, обогаћени су демонстрациони огледи, како бисмо наставу физике учинили 

занимљивијом и очигледнијом.  

Иако ово упутство за реализацију програма физике садржи неке опште педагошко-дидактичке елементе за остваривање програма у средњој школи и принципе на 

којима се заснива реализација образовно-васпитног процеса, сматрамо да ће бити од користи свим наставницима физике, јер се при реализацији програма, може 

прилагодити различитим подручјима рада и образовним профилима.  

1. Избор програмских садржаја  

Одабрани су они садржаји које на одређеном нивоу могу да усвоје сви ученици средњих стручних школа. То су углавном садржаји из класичне физике, који 

представљају основ за изучавање стручних предмета, а у знатно мањој мери елементи савремене физике неопходни за разумевање неких научних открића и 

технологија који могу битно да утичу на живот људи. При томе је узето у обзир да класична физика проучава појаве које су доступне чулима па се лакше могу 

разумети и прихватити, а имају и већу примену у свакодневној пракси и струци.  

2. Избор метода рада  

Програм даје могућност коришћења разних метода и облика рада (предавање наставника, разговор, огледи, практичан рад ученика, радионице, самосталан рад 

ученика или рад у групама...). Наставник сам треба да одабере најпогоднији приступ у обради сваке конкретне теме у складу са потребама и могућностима 

ученика, као и наставним средствима којима располаже.  

На садржајима програма може се у потпуности илустровати суштина методологије истраживачког приступа у физици и другим природним наукама: посматрање 

појаве, уочавање битних својстава система на којима се појава одвија, мерење у циљу проналажења међузависности одабраних величина, планирање нових 

експеримената ради прецизнијег утврђивања тражених односа, формулисање физичких закона. У неким случајевима методички је целисходно увођење 

дедуктивне методе у наставу (нпр. показати како из закона одржања следе неки мање општи физички закони и сл.).  

3. Демонстрациони огледи  

Демонстрациони огледи чине саставни део редовне наставе физике, али су све мање заступљени. Присутна је недовољна опремљеност школа наставним 

средствима, у некима није заступљена ни кабинетска настава, али има и оних у којима се наставна средства не користе.  

Последњих година било је много семинара и стручних скупова на којима су кроз различите радионице приказани једноставни а ефектни огледи. Да не помињемо 

фестивале науке.  

Увођење једноставних експеримената за демонстрирање физичких појава има за циљ "враћање" огледа у наставу физике, развијање радозналости и интереса за 

физику и истраживачки приступ природним наукама.  

Једноставне експерименте могу да изводе и сами ученици (самостално или по групама) на часу или да их осмисле, ураде, анализирају и обраде код куће, 

користећи многе предмете и материјале из свакодневног живота.  

Наравно, наставници који имају могућности треба да у настави користе и сложеније експерименте.  

У настави свакако треба користити и рачунаре (симулације експеримената и појава, лабораторијске вежбе и обрада резултата мерења, моделирање, самостални 

пројекти ученика у облику семинарских радова и сл.).  

Начин презентовања програма  
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За све четворогодишње стручне школе у којима се физика изучава према минималном плану годину или две године, са два часа недељно, програм је исти, а за 

различита подручја рада и образовне профиле предвиђени су различити програми (пре свега у складу са годишњим бројем часова физике и захтевима струке). 

Садржаји су подељени на одређени број тематских целина. Свака од тематских целина садржи одређени број тема.  

Програмски садржаји доследно су приказани у форми која задовољава основне методске захтеве наставе физике:  

- Поступност (од простијег ка сложенијем) при упознавању нових појмова и формулисању закона.  

- Очигледност при излагању наставних садржаја (уз сваку тематску целину побројано је више демонстрационих огледа а треба користити и симулације).  

- Повезаност наставних садржаја (хоризонтална и вертикална).  

Програм предвиђа да се унутар сваке веће тематске целине, после поступног и аналитичног излагања појединачних наставних садржаја, кроз систематизацију и 

обнављање изложеног градива, изврши синтеза битних чињеница и закључака и да се кроз њихово обнављање омогући да их ученици у потпуности разумеју и 

трајно усвоје. Поред тога, сваку тематску целину требало би започети обнављањем одговарајућег дела градива из претходног разреда или из основне школе. Тиме 

се постиже и вертикално повезивање наставних садржаја. Веома је важно да се кроз рад води рачуна о овом захтеву Програма, јер се тиме наглашава чињеница да 

су у физици све области међусобно повезане и омогућује се да ученик сагледа физику као кохерентну научну дисциплину у којој се почетак проучавања нове 

појаве наслања на резултате проучавања неких претходних.  

Редослед проучавања појединих тема није потпуно обавезујући. Наставник може прерасподелити садржаје према својој процени.  

Нивои образовно-васпитног рада  

Овога пута у садржајима програма није дат оријентациони број часова предвиђених за обраду наставних тема, обнављање градива и лабораторијске вежбе. То би 

могао бити "увод" у наставни процес у коме ће наставник, на основу дефинисаних циљева и задатака предмета, исхода и стандарда знања, самостално планирати 

број часова обраде, утврђивања... У овом "прелазном периоду", ипак ћемо дати табелу са оријентационим бројем часова, а у недостатку стандарда знања корисни 

ће бити нивои образовно-васпитних захтева, који дефинишу обим и дубину проучавања појединих елемената садржаја програма, а постојали су и до сада.  

Први ниво: обавештеност (О)  

Обавештеност као ниво образовно-васпитних захтева изискује да ученик може да се сети - репродукује оно што је учио: термине, специфичне чињенице, методе и 

поступке, опште појмове, принципе (законе) или теорије. Значи, од ученика се очекује да градиво које је учио само познаје: да може да га искаже, исприча, опише, 

наведе и сл., тј. да може да га репродукује у битно неизмењеном облику.  

Други ниво: разумевање (Р)  

Разумевање као ниво образовно-васпитних захтева изискује да ученик буде оспособљен да градиво које је учио реорганизује: да одређене чињенице, појмове и 

принципе (законе) објасни, анализира, доведе у нове везе, које нису биле непосредно дате у градиву.  

Разумевање као образовно-васпитни ниво укључује у себе и претходни ниво - обавештеност. Уколико се овде градиво интерпретира, онда се то чини не у форми у 

којој је било претходно дато, већ у реорганизованом, тј. у битно измењеном облику.  

Трећи ниво: примена (П)  

Примена као ниво образовно-васпитних захтева изискује да ученик буде оспособљен да одређене генерализације, принципе (законе), теорије или опште методе 

примењује у решавању проблема и задатака.  

Овде је реч о примени оног што се зна и разуме у решавању нових проблема (задатака), а не о његовом јединственом,  репродуктивном коришћењу у појединим 

ситуацијама. Примена као највиши образовно-васпитни ниво укључује у себе оба претходна нивоа - обавештеност и разумевање.  

Основни облици наставе и методска упутства за њихово извођење  

Физику је нужно представити ученицима као живу, недовршену науку, која се непрекидно интензивно развија и мења, а не као скуп завршених података, 

непроменљивих закона, теорија и модела. Зато је нужно истаћи проблеме које физика решава у садашњем времену.  

Данас је физика експликативна, теоријска и фундаментална наука и њеним изучавањем, заједно са осталим природним наукама, стичу се основе научног погледа 

на свет. Идеја фундаменталности физике у природним наукама и њен значај за технику морају да доминирају у настави физике.  

Ширењу видика ученика допринеће објашњење појмова и категорија, као што су физичке величине, физички закони, однос експеримента и теорије, веза физике с 
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осталим наукама, нарочито с примењеним наукама и техником. Значајно је указати на везу физике и филозофије. Потребно је навести и етичке проблеме који се 

јављају као последица развијања науке и технике.  

Овако формулисан концепт наставе физике захтева појачано експериментално заснивање наставног процеса (демонстрациони огледи и лабораторијске вежбе, 

односно практични рад ученика).  

Усвојени концепт наставе физике захтева стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада, применом савремених методичких и 

дидактичких поступака у наставном процесу (пројектна, проблемска, активна настава и кооперативно учење) циљеви и задаци образовања као и циљеви наставе 

физике буду у пуној мери реализовани.  

Стицање техничке културе кроз наставу физике састоји се у развијању вештина техничких примена знања, у решавању техничких задатака и у приказивању 

одређених примена физике у свакодневном животу.  

После изучавања одговарајућих тематских целина, нужно је указати на заштиту човекове средине, која је загађена и угрожена одређеним физичко-техничким 

процесима и променама.  

При обради физичких основа енергетике потребно је усмерити ученике на штедњу свих врста енергије, а посебно електричне енергије.  

Циљеви и задаци наставе физике остварују се кроз следеће основне облике рада са ученицима:  

1. излагање садржаја теме уз одговарајуће демонстрационе огледе;  

2. решавање квалитативних и квантитативних задатака;  

3. лабораторијске вежбе;  

4. коришћење и других начина рада који доприносе бољем разумевању садржај теме (домаћи задаци, семинарски радови, пројекти...);  

5. систематско праћење рада сваког појединачног ученика.  

Веома је важно да наставник при извођењу прва три облика наставе наглашава њихову обједињеност. У противном, ученик ће стећи утисак да постоје три 

различите физике: једна се слуша на предавањима, друга се ради кроз рачунске задатке, а трећа се користи у лабораторији.  

Да би се циљеви и задаци наставе физике остварили у целини, неопходно је да ученици активно учествују у свим облицима наставног процеса. Имајући у виду да 

сваки од наведених облика наставе има своје специфичности у процесу остваривања, то су и методска упутства прилагођена овим специфичностима.  

Методска упутства за предавања  

Како су уз сваку тематску целину планирани демонстрациони огледи, ученици ће спонтано пратити ток посматране појаве, или непосредно учествовати у 

реализацији огледа, а на наставнику је да наведе ученика да својим речима, на основу сопственог расуђивања, опише појаву коју посматра или демонстрира. 

После тога наставник, користећи прецизни језик физике, дефинише нове појмове (величине) и речима формулише закон појаве. Када  се прође кроз све етапе у 

излагању садржаја теме (оглед, учеников опис појаве, дефинисање појмова и формулисање закона), прелази се на презентовање закона у математичкој форми. 

Оваквим начином излагања садржаја теме наставник помаже ученику да потпуније разуме физичке појаве, трајније запамти усвојено градиво и у други план 

потисне формализовање усвојеног знања.  

Када је могуће, треба користити проблемску наставу. Наставник поставља проблем ученицима и препушта да они самостално, у паровима или у тиму дођу до 

решења, по потреби усмерава ученике, подсећајући их питањима на нешто што су научили и сада треба да примене, упућује их на извођење експеримента који 

може довести до решења проблема и слично.  

На пример, на овај начин се може обрадити тема Класични закон слагања брзина: 

- наставник задаје ученицима проблем: Зашто капи кише остављају вертикалан мокри траг на стаклу аутобуса када он мирује, а коси траг када се аутобус 

креће? Од чега и како зависи нагиб косог трага?  

- наставник упућује ученике да потраже и препознају у уџбенику текст уз помоћ којег би могли да дођу до решења (то им неће бити посебно тешко будући да 

имају предзнање из основне школе о слагању брзина) и схвате закон слагања брзина у векторском облику;  

- наставник тражи да ученици закључе како се, на основу наученог закона, одређује релативна брзина; потом ученици треба да примене тај закон у конкретном 

проблему и објасне зашто је траг кос и како његов нагиб зависи од брзина капи и аутобуса у односу на земљу;  
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- затим се проблем може ширити новим питањем: Како би се могла измерити (тј. проценити) брзина кишне капи у односу на земљу (ученици сами треба да 

предлажу начине мерења)...  

На овај начин се могу обрадити и теме које су основ за изучавање садржаја стручних предмета или решавање једноставних проблема из струке. Тада је неопходна 

тесна сарадња са колегама који предају сродне стручне предмете.  

Неке од тема у сваком разреду могу се обрадити самосталним радом ученика кроз радионице. Такав начин рада је ученицима најинтересантнији, више су 

мотивисани, па лакше усвајају знање. Уз то се развијају и њихово интересовање за физику и способност тимског рада и сарадње. Овакав приступ обради наставне 

теме захтева добру припрему наставника: одабрати тему, припремити одговарајућа наставна средства и опрему, поделити ученике у групе тако да сваки појединац 

у групи може дати одговарајући допринос, дати неопходна минимална упутства...  

На пример, за наставну тему Радиоактивни распад ученици се могу поделити у групе од којих би једна, уз помоћ уџбеника, обрадила појаву радиоактивног 

распада и закон распада, друга активност радиоактивног извора уз налажење података на интернету о неким радиоактивним изотопима, трећа би пронашла на 

интернету симулације распада и шему неког радиоактивног низа, четврта примену радиоактивних изотопа (помоћу интернета или литературе коју би им 

припремио наставник)...  

Слично бисмо имали за наставну тему Одбијање и преламање светлости. Једна група ученика би обрадила законе одбијања и преламања, друга тоталну 

рефлексију са примерима примене, трећа привидну дубину тела са примерима, четврта дугу, пета преламање кроз призму и примене (све групе, осим прве, у 

упутствима треба да добију формулу за закон преламања); у раду ученици могу да користе уџбеник, интернет, демонстрациони оглед...  

Неке теме могу да припреме и презентују сами ученици, појединачно или у паровима, у облику семинарских радова или неких мањих пројеката.  

Методска упутства за решавање задатака  

Решавање задатака је важна метода за увежбавање примене знања. Њоме се постиже: конкретизација теоријских знања; обнављање, продубљивање и утврђивање 

знања; кориговање ученичких знања и умећа; развијање логичког мишљења; подстицање ученика на иницијативу; стицање самопоуздања и самосталности у 

раду...  

Оптимални ефекти решавања задатака у процесу учења физике остварују се добро осмишљеним комбиновањем квалитативних (задаци - питања), квантитативних 

(рачунских), графичких и експерименталних задатака.  

Вежбање решавања рачунских задатака је важна компонента учења физике. Како оно за ученике често представља вид учења са најсложенијим захтевима, 

наставник је обавезан да им да одговарајуће инструкције, напомене и савете у вези са решавањем задатака. Напомене треба да се односе на типове задатака у датој 

теми, најчешће грешке при решавању таквих задатака, алгоритам решавања датог типа задатака...  

Потребно је пажљиво одабрати задатке који, ако је могуће, имају непосредну везу са реалним ситуацијама у струци и свакодневном животу. Такође је важно да 

ученици правилно вреднују добијени резултат, као и његов правилан запис. Посебно треба обратити пажњу на поступност при избору задатака, од 

најједноставнијих ка онима који захтевају анализу и синтезу стечених знања.  

Методска упутства за извођење лабораторијских вежби  

Лабораторијске вежбе чине саставни део редовне наставе и организују се тако што се при изради вежби одељење дели на два дела а ученици вежбе раде у групама, 

2-3 ученика.  

За сваку вежбу ученици унапред треба да добију одговарајућа упутства.  

Час експерименталних вежби састоји се из уводног дела, мерења и записивања резултата мерења и обраде добијених података.  

У уводном делу часа наставник проверава да ли су ученици спремни за вежбу, упознаје их са мерним инструментима и осталим деловима апаратуре за вежбу, 

указује на мере предострожности којих се морају придржавати ради сопствене сигурности, при руковању апаратима, електричним изворима, разним уређајима и 

сл.  

Док ученици врше мерења, наставник активно прати њихов рад, дискретно их надгледа и, кад затреба, објашњава и помаже.  

При обради резултата мерења ученици се придржавају правила за табеларни приказ података, цртање графика, израчунавање заокругљених вредности и грешака 

мерења (са тим правилима наставник треба да их упозна унапред или да их да уз писана упутства за вежбе).  



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 2262 
 

Методска упутства за друге облике рада  

Један од облика рада са ученицима су домаћи задаци који садрже квалитативне и квантитативне задатке, понекад и експерименталне. Такви домаћи задаци односе 

се на градиво које је обрађено непосредно на часу и на повезивање овог градива са претходним.  

За домаћи задатак могу се давати и семинарски радови и мањи пројекти, које би ученици радили индивидуално или у групама.  

Наставник је обавезан да прегледа домаће задатке и саопшти ученицима евентуалне грешке како би они имали информацију о успешности свог рада.  

ПРИЛОГ: Оријентациони број часова по темама и број часова предвиђених за израду лабораторијских вежби.  

 

Редни број  

теме 

Наслов теме Број часова 

1. Увод 4 

2. Кинематика 14 

3.   Динамика 19 

4. Гравитационо и електрично поље 14 

5. Закони одржања 10 

6. Молекулска физика 5 

7. Лабораторијске вежбе 8 

Укупно    74 
 

Начин провере  остварености исхода 

Овога пута у садржајима програма није дат оријентациони број часова предвиђених за обраду наставних тема, обнављање градива  и лабораторијске вежбе. То би 

могао бити "увод" у наставни процес у коме ће наставник, на основу дефинисаних циљева и задатака предмета, исхода и стандарда знања, самостално планирати 

број часова обраде, утврђивања... У овом "прелазном периоду", ипак ћемо дати табелу са оријентационим бројем часова, а у недостатку стандарда знања корисни 

ће бити нивои образовно-васпитних захтева, који дефинишу обим и дубину проучавања појединих елемената садржаја програма, а постојали су и до сада.  

Први ниво: обавештеност (О)  

Обавештеност као ниво образовно-васпитних захтева изискује да ученик може да се сети - репродукује оно што је учио: термине, специфичне чињенице, методе и 

поступке, опште појмове, принципе (законе) или теорије. Значи, од ученика се очекује да градиво које је учио само познаје: да може да га искаже, исприча, опише, 

наведе и сл., тј. да може да га репродукује у битно неизмењеном облику.  

Други ниво: разумевање (Р)  

Разумевање као ниво образовно-васпитних захтева изискује да ученик буде оспособљен да градиво које је учио реорганизује: да одређене чињенице, појмове и 

принципе (законе) објасни, анализира, доведе у нове везе, које нису биле непосредно дате у градиву.  

Разумевање као образовно-васпитни ниво укључује у себе и претходни ниво - обавештеност. Уколико се овде градиво интерпретира, онда се то чини не у форми у 

којој је било претходно дато, већ у реорганизованом, тј. у битно измењеном облику.  

Трећи ниво: примена (П)  

Примена као ниво образовно-васпитних захтева изискује да ученик буде оспособљен да одређене генерализације, принципе (законе), теорије или опште методе 

примењује у решавању проблема и задатака.  

Овде је реч о примени оног што се зна и разуме у решавању нових проблема (задатака), а не о његовом јединственом, репродуктивном коришћењу у појединим 

ситуацијама. Примена као највиши образовно-васпитни ниво укључује у себе оба претходна нивоа - обавештеност и разумевање.  

Основни облици наставе и методска упутства за њихово извођење  
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Физику је нужно представити ученицима као живу, недовршену науку, која се непрекидно интензивно развија и мења, а не као скуп завршених података, 

непроменљивих закона, теорија и модела. Зато је нужно истаћи проблеме које физика решава у садашњем времену.  

Данас је физика експликативна, теоријска и фундаментална наука и њеним изучавањем, заједно са осталим природним наукама, стичу се основе научног погледа 

на свет. Идеја фундаменталности физике у природним наукама и њен значај за технику морају да доминирају у настави физике.  

Ширењу видика ученика допринеће објашњење појмова и категорија, као што су физичке величине, физички закони, однос експеримента и теорије, веза физике с 

осталим наукама, нарочито с примењеним наукама и техником. Значајно је указати на везу физике и филозофије. Потребно је навести и етичке проблеме који се 

јављају као последица развијања науке и технике.  

Овако формулисан концепт наставе физике захтева појачано експериментално заснивање наставног процеса (демонстрациони огледи и лабораторијске вежбе, 

односно практични рад ученика).  

Усвојени концепт наставе физике захтева стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада, применом савремених методичких и 

дидактичких поступака у наставном процесу (пројектна, проблемска, активна настава и кооперативно учење) циљеви и задаци образовања као и циљеви наставе 

физике буду у пуној мери реализовани.  

Стицање техничке културе кроз наставу физике састоји се у развијању вештина техничких примена знања, у решавању техничких задатака и у приказивању 

одређених примена физике у свакодневном животу.  

После изучавања одговарајућих тематских целина, нужно је указати на заштиту човекове средине, која је загађена и угрожена одређеним физичко-техничким 

процесима и променама.  

При обради физичких основа енергетике потребно је усмерити ученике на штедњу свих врста енергије, а посебно електричне енергије.  

Циљеви и задаци наставе физике остварују се кроз следеће основне облике рада са ученицима:  

1. излагање садржаја теме уз одговарајуће демонстрационе огледе;  

2. решавање квалитативних и квантитативних задатака;  

3. лабораторијске вежбе;  

4. коришћење и других начина рада који доприносе бољем разумевању садржај теме (домаћи задаци, семинарски радови, пројекти...);  

5. систематско праћење рада сваког појединачног ученика.  

Веома је важно да наставник при извођењу прва три облика наставе наглашава њихову обједињеност. У противном, ученик ће стећи утисак да постоје три 

различите физике: једна се слуша на предавањима, друга се ради кроз рачунске задатке, а трећа се користи у лабораторији.  

Да би се циљеви и задаци наставе физике остварили у целини, неопходно је да ученици активно учествују у свим облицима наставног процеса. Имајући у виду да 

сваки од наведених облика наставе има своје специфичности у процесу остваривања, то су и методска упутства прилагођена овим специфичностима.  

Методска упутства за предавања  

Како су уз сваку тематску целину планирани демонстрациони огледи, ученици ће спонтано пратити ток посматране појаве, или непосредно учествовати у 

реализацији огледа, а на наставнику је да наведе ученика да својим речима, на основу сопственог расуђивања, опише појаву коју посматра или демонстрира. 

После тога наставник, користећи прецизни језик физике, дефинише нове појмове (величине) и речима формулише закон појаве. Када  се прође кроз све етапе у 

излагању садржаја теме (оглед, учеников опис појаве, дефинисање појмова и формулисање закона), прелази се на презентовање закона у математичкој форми. 

Оваквим начином излагања садржаја теме наставник помаже ученику да потпуније разуме физичке појаве, трајније запамти усвојено градиво и у други план 

потисне формализовање усвојеног знања.  

Када је могуће, треба користити проблемску наставу. Наставник поставља проблем ученицима и препушта да они самостално, у паровима или у тиму дођу до 

решења, по потреби усмерава ученике, подсећајући их питањима на нешто што су научили и сада треба да примене, упућује их на извођење експеримента који 

може довести до решења проблема и слично.  

На пример, на овај начин се може обрадити тема Класични закон слагања брзина: 

- наставник задаје ученицима проблем: Зашто капи кише остављају вертикалан мокри траг на стаклу аутобуса када он мирује, а коси траг када се аутобус 
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креће? Од чега и како зависи нагиб косог трага?  

- наставник упућује ученике да потраже и препознају у уџбенику текст уз помоћ којег би могли да дођу до решења (то им неће бити посебно тешко будући да 

имају предзнање из основне школе о слагању брзина) и схвате закон слагања брзина у векторском облику;  

- наставник тражи да ученици закључе како се, на основу наученог закона, одређује релативна брзина; потом ученици треба да примене тај закон у конкретном 

проблему и објасне зашто је траг кос и како његов нагиб зависи од брзина капи и аутобуса у односу на земљу;  

- затим се проблем може ширити новим питањем: Како би се могла измерити (тј. проценити) брзина кишне капи у односу на земљу (ученици сами треба да 

предлажу начине мерења)...  

На овај начин се могу обрадити и теме које су основ за изучавање садржаја стручних предмета или решавање једноставних проблема из струке. Тада је неопходна 

тесна сарадња са колегама који предају сродне стручне предмете.  

Неке од тема у сваком разреду могу се обрадити самосталним радом ученика кроз радионице. Такав начин рада је ученицима најинтересантнији, више су 

мотивисани, па лакше усвајају знање. Уз то се развијају и њихово интересовање за физику и способност тимског рада и сарадње. Овакав приступ обради наставне 

теме захтева добру припрему наставника: одабрати тему, припремити одговарајућа наставна средства и опрему, поделити ученике у групе тако да сваки појединац 

у групи може дати одговарајући допринос, дати неопходна минимална упутства...  

На пример, за наставну тему Радиоактивни распад ученици се могу поделити у групе од којих би једна, уз помоћ уџбеника, обрадила појаву радиоактивног 

распада и закон распада, друга активност радиоактивног извора уз налажење података на интернету о неким радиоактивним изотопима, трећа би пронашла на 

интернету симулације распада и шему неког радиоактивног низа, четврта примену радиоактивних изотопа (помоћу интернета или литературе коју би им 

припремио наставник)...  

Слично бисмо имали за наставну тему Одбијање и преламање светлости. Једна група ученика би обрадила законе одбијања и преламања, друга тоталну 

рефлексију са примерима примене, трећа привидну дубину тела са примерима, четврта дугу, пета преламање кроз призму и примене (све групе, осим прве, у 

упутствима треба да добију формулу за закон преламања); у раду ученици могу да користе уџбеник, интернет, демонстрациони оглед...  

Неке теме могу да припреме и презентују сами ученици, појединачно или у паровима, у облику семинарских радова или неких мањих пројеката.  

Методска упутства за решавање задатака  

Решавање задатака је важна метода за увежбавање примене знања. Њоме се постиже: конкретизација теоријских знања; обнављање, продубљивање и утврђивање 

знања; кориговање ученичких знања и умећа; развијање логичког мишљења; подстицање ученика на иницијативу; стицање самопоуздања и самосталности у 

раду...  

Оптимални ефекти решавања задатака у процесу учења физике остварују се добро осмишљеним комбиновањем квалитативних (задаци - питања), квантитативних 

(рачунских), графичких и експерименталних задатака.  

Вежбање решавања рачунских задатака је важна компонента учења физике. Како оно за ученике често представља вид учења са најсложенијим захтевима, 

наставник је обавезан да им да одговарајуће инструкције, напомене и савете у вези са решавањем задатака. Напомене треба да се односе на типове задатака у датој 

теми, најчешће грешке при решавању таквих задатака, алгоритам решавања датог типа задатака...  

Потребно је пажљиво одабрати задатке који, ако је могуће, имају непосредну везу са реалним ситуацијама у струци и свакодневном животу. Такође је важно да 

ученици правилно вреднују добијени резултат, као и његов правилан запис. Посебно треба обратити пажњу на поступност при избору задатака, од 

најједноставнијих ка онима који захтевају анализу и синтезу стечених знања.  

Методска упутства за извођење лабораторијских вежби  

Лабораторијске вежбе чине саставни део реовне наставе и организују се тако што се при изради вежби одељење дели на два дела а ученици вежбе раде у групама, 

2-3 ученика.  

За сваку вежбу ученици унапред треба да добију одговарајућа упутства.  

Час експерименталних вежби састоји се из уводног дела, мерења и записивања резултата мерења и обраде добијених података.  

У уводном делу часа наставник проверава да ли су ученици спремни за вежбу, упознаје их са мерним инструментима и осталим деловима апаратуре за вежбу, 
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указује на мере предострожности којих се морају придржавати ради сопствене сигурности, при руковању апаратима, електричним изворима, разним уређајима и 

сл.  

Док ученици врше мерења, наставник активно прати њихов рад, дискретно их надгледа и, кад затреба, објашњава и помаже.  

При обради резултата мерења ученици се придржавају правила за табеларни приказ података, цртање графика, израчунавање заокругљених вредности и грешака 

мерења (са тим правилима наставник треба да их упозна унапред или да их да уз писана упутства за вежбе).  

Начин провере  остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Први 

Образовни профил: Техничар за заштиту животне средине 

Годишњи фонд часова: Теорија Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

 70   

Недељни фонд часова:  2   

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама (''Службени гласник СРС-Просветни гласник'', 

бр. 6/90 и ''Сл. гласник РС - Просветни гласник'', бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 

6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр. 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016, 13/2018 и 11/2016).  

Циљ  наставе предмета:  

1. Упознавање са значајем информатичке компетентности и дигиталне писмености за живот у савременом друштву 

2. Упознавање ученика са основним постулатима информатике; 

3. Оспособљавање ученика за коришћење основних могућности оперативних система и система датотека 

4. Упознавање основних принципа функционисања локалних мрежа и оспособљавање за коришћење мрежних ресурса; 

5. Упознавање основних принципа функционисања интернета и оспособљавање за коришћење његових најпопуларнијих сервиса 

6. Оспособљавање ученика да користе различите изворе информација и имају критички однос према њима, да баратају информацијама, да одвајају битно од 

небитног, да процењују исправност извора и употребе их на ефикасан начин 

7. Оспособљавање ученика за тумачење и разликовање података и информација кроз табеларно, графичко, текстуално приказивање, проналажење примене, 

повезивање са претходним знањем из других предмета 

8. Оспособљавање ученика да одаберу и примене најприкладнију технологију сходно задатку, области у којој је примењују или проблему који решавају 

9. Оспособљавање за одговорну примену препорука заштите здравља, безбедности, личне и приватности других у свакодневном раду у дигиталном окружењу 

10. Развијање свести о важности етичког коришћења информација и технологије 

11. Оспособљавање за коришћење рачунара у другим предметним областима; 

12. Развијање интересовања за стицање потребних знања и развој вештина које би ученици употребили за даље образовање и напредовање 

Задаци: да ученици: 

– развију свест о неопходности коришћења рачунара у свакодневном животу и раду и значају информатике за функционисање и развој друштва; 

– примене стечена знања и вештине у стицању конкретног образовања за будуће занимање; 

– јачају способност за прецизно и концизно дефинисање проблема; упознају се са алгоритамским начином решавања проблема и основним алгоритмима; 

– стекну знања потребна за подешавање параметара оперативног система на нивоу корисничког интерфејса, коришћење могућности оперативних система и 

система датотека конкретног оперативног система; 

– овладају коришћењем програма за обраду текста и табеларних података и креирање докумената у коме су интегрисани текст, слика и табела; 

– упознају начине израде презентација и оспособе се за израду једноставнијих презентација; 

– разумеју принципе функционисања интернета, локалних мрежа и оспособе се за коришћење мрежних ресурса, интернет сервиса и система за електронско 

учење; 
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– унапреде способности за брзо, ефикасно и рационално проналажење информација коришћењем рачунара, као и њихово критичко анализирање и преношење; 

– развију прецизност, рационалност и креативност у раду са рачунаром; 

– на адекватан начин користе предности рачунара и друштвених мрежа у удруживању са другима и покретању акција чији је циљ ширење корисних 

информација или пружање помоћи и подршке онима којима је то потребно; 

– изграде правилне ставове према коришћењу рачунара, без злоупотребе и претеривања које угрожава њихово физичко и ментално здравље; 

– упознају савремена ергономска решења која олакшавају употребу рачунара и изграде спремност за праћење нових решења у области информатичке 

технологије; 

– развијају способности да стечена знања примењују за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневном животу. 

Редни 

бр. 
Назив теме Бр. часова Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. 

Основе 

рачунарске  

технике 

10 

Информација и информатика. Кодирање 

информација коришћењем бинарног бројевног 

система. Представљање разних типова 

информација (текстуалне, графичке, звучне). 

Кодирање карактера, кодне схеме. Јединице за 

мерење количине информација. Значај и 

примена рачунара. Карактеристике 

информационог друштва. Утицај рачунара на 

здравље. Структура и принцип рада рачунара. 

Врсте меморије рачунара. Процесор. Матична 

плоча. Магистрала. Улазно-излазни уређаји. 

Утицај компоненти на перформансе рачунара. 

Софтвер, појам и улога у PC. Врсте софтвера. 

Намена сваке врсте софтвера   

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестови знања 

- активност на часу 

• Објасни значење појмова податак, 

информација и информатика 

• Разликује појмове бит и бајт 

• Наведе јединице за мерење количине 

података 

• Претвара меру количине података из једне 

мерне јединице у другу 

• Објасни основне карактеристике 

информационог друштва 

• Наведе опасности и мере заштите здравља 

од претеране и неправилне употребе рачунара  

• Препозна компоненте из којих се састоји 

рачунар и објасни њихову функционалност 

• Објасни намену оперативно и спољашње 

меморије у рачунарском систему 

• Наброји врсте спољашњих меморија и 

објасни њихове карактеристике 

• Објасни сврху софтвера у рачунарском 

систему 

• Наброји врсте софтвера и објасни њихову  

2. 

Рад у 

оперативном 

систему 

6 

Подешавање радног окружења. Концепти 

организације докумената и фасцикли. Типови 

датотека. Претрага садржаја по различитим 

критеријумима. Манипулација садржајима на 

диску. Инсталација корисничког софтвера. 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестови 

практичних 

вештина 

- активност на часу 

• Објасни сврху (намену) оперативног 

система 

• Наброји оперативне системе који се данас 

користе на различитим дигиталним уређајима 

• Изврши основна подешавања радног 

окружења ОС 

• Разликује типове датотека 
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• Хијерархијски организује фасцикле и 

управља фасциклама и документима (Копира, 

премешта и брише документе и фасцикле) 

• Врши претрагу садржаја по различитим 

критеријумима 

• Разуме потребу за инсталирањем новог 

софтвера 

• Врши компресију и декомпресију фасцикли 

и докумената  

3. Примена ИКТ-а 40 

Интерфејс текст процесора. Једноставнија 

подешавања интерфејса. Правила слепог куцања. 

Операције са документима (креирање, отварање, 

премештање од једног до другог отвореног 

документа, чување, затварање). Едитовање 

текста. Премештање садржаја између више 

отворених докумената. Уметање у текст: 

специјалних симбола, датума и времена, слика, 

текстуалних ефеката. Проналажење и замена 

задатог текста. Уметање и позиционирање 

нетекстуалних објеката. Уметање табеле у текст. 

Логичко структуирање текста (наслови, 

параграфи, слике табеле). Форматирање текста 

(страница, ред, маргине, проред). Форматирање 

текста. Исправљање грешака. Нумерација 

страница. Израда стилова. Коришћење готових 

шаблона и израда сопствених шаблона. Писање 

математичких формула. Генерисање садржаја и 

индекса појмова. Штампање докумената. 

Индивидуални и сараднички рад над 

документима уз коришћење текст процесора у 

облацима. 

Подешавање радног окружења програма за 

израду мултимедијалне презентације. Рад са 

документима. Додавање и манипулација 

страницама, слајдовима или фрејмовима. 

Основна правила и смернице за израду 

презентације (количина текста и објеката, 

величина и врста слова, дизајн,...). Форматирање 

текста. Додавање објеката (слика, звука, 

 

- тестови 

практичних 

вештина 

- активност на часу 

- праћење 

индивидуалних или 

групних пројеката 

• Одабере и примењује одговарајућу 

технологију (алате и сервисе) за реализацију 

конкретног задатка 

• креира дигиталне продукте, поново их 

користи, ревидира и проналази нову намену 

• користи технологију за прикупљање, 

анализу, вредновање и представљање 

података и информација 

• припреми и изведе аутоматизовану 

аналитичку обраду података коришћењем 

табеларних и графичких приказа  
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филма,...). Избор позадине или дизајна-тема. 

Ефекти анимације (врсте, подешавање 

параметара, анимационе шеме). Прелаз између 

слајдова или фрејмова. Интерактивна 

презентација (хиперлинкови и дугмад). 

Штампање презентације. Подешавање 

презентације за јавно приказивање. Сараднички 

рад при изради презентације. Наступ презентера 

(држање тела, вербална и невербална 

комуникација, савладавање треме). 

Подешавање радног окружења програма за 

табеларна прорачунавања. Рад са документима. 

Уношење података (појединачно и аутоматско 

попуњавање). Измена типа и садржаја ћелија. 

Сортирање и филтрирање. Подешавање 

димензија, премештање, фиксирање и сакривање 

редова и колона. Додавање и манипулација 

радним листовима. Уношење формула са 

основним аритметичким операцијама. 

Референце ћелија. Функције за сабирање, средњу 

вредност, најмању, највећу, пребројавање, 

заокруживање. Логичке функције. Копирање 

формула. Форматирање ћелија. Типови 

графикона, приказивање података из табеле. 

Подешавање изгледа странице документа за 

штампање (оријентација папира, величина, 

маргине, прелом стране, уређивање заглавља и 

подножја, аутоматска нумерација страна). 

Преглед пре штампе, аутоматско штампање 

заглавља колона, штампање опсега ћелија, целог 

радног листа, целог документа, графикона, 

одређивање броја копија. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Рачунарске 

мреже, интернет 

и електронска 

комуникација 

14 

Сервиси Интернета: World Wide Web, FTP, 

електронска пошта, веб-форуми. Веб-читачи. 

Претраживачи.  Интернет мапе. Виртуелни 

телефон. Друштвене мреже и њихово 

коришћење. Електронска трговина, електронско 

банкарство, учење на даљину.  Право и етика на 

Интернету. Локалне мреже. Повезивање чворова 

 

 

 

 

- праћење 

остварености 

исхода 

• Приступа садржајима на интернету, 

претражује интернет и преузима жељене 

садржаје 

• Користи електронску пошту 

• Користи интернет мапе, виртуелни телефон 

и сличне веб-сервисе 

• Објасни појмове електронска трговина и 
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*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Српски језик и књижевност, Енглески језик, Математика, Стручни предмети 

 

 

мреже. Рачунари-сервери и рачунари-клијенти. 

Интернет провајдери и њихове мреже. 

Технологије приступа интернету. Глобална 

мрежа (Интернет). Интернет протокол. IP шема 

адресирања. Рутер и рутирање. Организација 

домена и доменских имена. Систем доменских 

имена DNS. Формирање локалне мреже. Дељење 

ресурса локалне мреже. Навигација кроз локалну 

мрежу. Повезивање локалне мреже са глобалном 

мрежом (интернетом). 

- електронски 

тестови 

- активност на часу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

електронско банкарство 

• Објасни како функционише учење на 

даљину 

• Освести важност поштовања правних и 

етичких норми при коришћењу интернета 

• Објасни предности умрежавања 

• Наведе могуће структуре локалне мреже и 

уређаје који се користе за умрежавање 

• Користи ресурсе локалне мреже 

• Објасни у чему је разлика између рачунара-

сервера и рачунара-клијената 

• Објасни чему служи рутер и шта је 

рутирање 

• Објасни који посао обављају интернет-

провајдери 

• Наведе начине приступа интернету 

• Објасни разлику између локалне и глобалне 

мреже 

• Објасни принципе функционисања 

интернета 

• Објасни појам и сврху интернет протоколи 

• Објасни зашто постоји систем доменских 

имена  

• процени квалитет информација са којима се 

сусреће 

• препозна прихватљиво / неприхватљиво 

понашање у оквиру дигиталне комуникације; 

• пријави непримерене дигиталне садржаје 

или нежељене контакте и потражи помоћ 

• препозна знаке зависности од технологије и 

правовремено реагује 

• води рачуна о онлајн идентитету и 

приватности;  

Укупан број часова            70    
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Наставни предмет: БИОЛОГИЈА 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Први 

Образовни профил: Техничар за заштиту животне средине 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ наставе биологије је да ученици развију биолошку, општу научну и језичку писменост, да развију способности, вештине и ставове  корисне у свакодневном 

животу и раду, да развију мотивацију за учење и интересовања за биологију као науку уз примену концепта одрживог развоја, етичности и права будућих 

генерација на очувану животну средину. 

Задаци наставе биологије су да ученици: 

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

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

- стекну способност интегративног-мултидисциплинарног приступа наставним садржајима;  

- развију способности посматрања, уочавања, упоређивања и анализирања;  

- развију способност логичког, критичког мишљења, закључивања и решавања проблема;  

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

- развијају функционална знања из биологије;  

- развију способност коришћења информационих технологија;  

- развију способност проналажења, прикупљања и анализе биолошких материјала и података;  

- разумеју значај биолошке (органске) производње;  

- развију способност за рад у тиму, самовредновање, самостално презентовање резултата рада и вршњачко учење;  

- прихвате да су очување природе и заштита животне средине, поштовање и чување националне и светске културне баштине, одговорно коришћење природних 

ресурса и заштита животиња њихови приоритетни задаци;  

- развију свест о важности здравља и практикују здраве стилове живота;  

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

- формирају радне навике и одговоран однос према раду;  

- оспособе се за самостално и целоживотно учење. 

Садржај 

I. КАРАКТЕРИСТИКЕ ЖИВИХ БИЋА  

Биолошки системи и управљање биолошким системима (ћелија, ткива, систем органа, организам).  

II. ВИРУСИ  
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Грађа вируса. Размножавање вируса. Вируси као изазивачи различитих обољења.  

III. БАКТЕРИЈЕ  

Опште одлике. Размножавање бактерија. Бактерије као изазивачи болести. Значај бактерија у индустрији, пољопривреди и генетичком инжењерингу.  

IV. БИОЛОГИЈА ЋЕЛИЈЕ  

Хемијски састав ћелије. Органска и неогранска једињења која учествују у изградњи ћелија.  

Грађа ћелије и функција ћелијских органела.  

Деобе ћелија, значај ћелијске деобе. Регулација деоба и последице неконтролисаних деоба - тумори.  

V. МЕТАБОЛИЗАМ  

Дефиниција метаболизма и значај за живи свет.  

Типови исхране живих бића. Фотосинтеза, њени продукти и значај за живот на Земљи.  

VI. ЖИВОТНИ ФЕНОМЕНИ КОЈИ ПРОИСТИЧУ ИЗ МЕТАБОЛИЧКИХ ПРОЦЕСА  

Енергетика човечијег организма.  

Улога нервног и мишићног система у процесу рада.  

Улога кардиоваскуларног и респираторног система у процесу рада.  

VII. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НАУКЕ О НАСЛЕЂИВАЊУ  

Молекулске основе наслеђивања.  

Гени.  

Основна правила наслеђивања.  

Извори генетичке варијабилности.  

VIII. ГЕНЕТИКА ЧОВЕКА  

Хромозоми човека. Детерминација пола човека. Промене у броју полних хромозома и генетичком материјалу.  

Последице укрштања у блиском сродству.  

Генетичко саветовање: рано откривање наследних болести као битан социјални фактор.  

Генетичка условљеност понашања људи (интелигенција, ментални поремећаји).  

Генетички инжењеринг и значај за човека (синтеза природног инсулина, интерферон и др).  

Планирање потомства. Значај планирања потомства.  

IX. ЕКОЛОГИЈА, ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ  

1. Основни појмови и принципи екологије  

Предмет проучавања, значај екологије и нивои организације живог света.  

Услови живота и појам еколошких фактора.  

Адаптација на различите услове живота. Животна форма: појам, примери и класификација.  

Животно станиште.  

Појам и особине популације.  

Животна заједница (биоценоза) као систем популација и односи организама у биоценози.  

Екосистем као јединство биотопа и биоценозе и односи у екосистему. Класификација екосистема.  

Биосфера - јединствени еколошки систем Земље. Процеси кружења воде (хидролошки циклус), угљеника, азота, фосфора и сумпора.  

Животне области. Област мора и океана. Област копнених вода. Сувоземна област живота.  

2. Заштита и унапређивање животне средине и одрживи развој  

Концепт одрживог развоја.  
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Еколошке промене у природи под утицајем човека. Промене физичких услова средине. Подизање насеља и услови живота у градовима. Генетички и здравствени 

ефекти нарушавања и загађивања животне средине.  

Загађивање и заштита животне средине: појам, извори и врсте загађивања животне средине. Ефекти загађивања. Основни појмови екотоксикологије. 

Класификација токсиканата. Врсте и начини тровања. Токсични ефекти. Биолошке особености организама и могућност неутрализације штетног деловања 

токсичних материја.  

Загађивање и заштита ваздуха. Извори и класификација загађивача ваздуха. Најзначајнији загађивачи ваздуха. Ефекти загађивања ваздуха на живи свет и 

материјална и културна добра. Мере заштите ваздуха од загађивања.  

Загађивање и заштита воде. Врсте и извори загађивања вода. Физичко и хемијско загађивање вода. Биолошко загађивање вода. Загађивање мора и океана. Заштита 

вода од загађивања. Систем затворених циклуса воде. Пречишћавање отпадних вода. Заштита вода од термалног загађивања.  

Загађивање и заштита земљишта. Извори загађивања земљишта. Загађивање земљишта чврстим отпацима. Загађивање земљишта таложењем загађивача из 

ваздуха. Загађивање земљишта посредством загађене воде. Загађивање земљишта при пољопривредној производњи. Заштита земљишта од загађивања. Обрада 

отпадака индустрије. Обрада и депоновање чврстих отпадака из насеља. Производња уз мању количину отпадака. Производни системи без отпадака.  

Загађивање и заштита хране. Извори загађивања хране. Адитиви хране. Контаминанти хране. Пестициди. Заштита хране од загађивања.  

Радиоактивно загађивање и заштита. Извори и врсте радијације. Природна и вештачка зрачења. Радиоактивно загађивање воде и земљишта. Биолошки ефекти 

зрачења. Радиоактивни отпаци и проблем њиховог депоновања. Контрола и заштита.  

Бука и заштита од буке. Извори буке. Деловање буке на организам човека и животиња. Вибрације. Мере заштите од буке и вибрација.  

Систем праћења загађивања животне средине (мониторинг систем). Појам и класификација система мониторинга.  

Пројектна активност: праћење и разматрање параметара животне средине на различитим локалитетима.  

Уређивање средине и изградња простора. Принципи и методе планирања и уређивања простора. Еколошке основе просторног планирања  и уређења простора. 

Екологија предела.  

3. Заштита природе  

Проблеми угрожености живе и неживе природе. Савремени приступи и могућност заштите угрожене флоре, фауне, екосистема и предеоних целина.  

Национали паркови и природни резервати.  

X. ЕКОЛОШКИ, ЗДРАВСТВЕНИ И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ ИНТЕГРАЛНОГ БИОЛОШКОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА.  

Промоција здравих стилова живота.  

Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за проблематику угрожавања непосредне животне средине уз поштовање принципа одрживог развоја.  

Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за проблематику здраве исхране.  

Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за проблематику токсикоманије и болести зависности.  

Дебата: тимски рад везан за проблематику односа међу половима.  

Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за проблематику репродуктивног здравља.  

Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за проблематику полно преносивих болести.  

Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за проблематику СИДА.  

Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за проблематику личне хигијене и хигијене животног простора. 

Начин остваривања програма 

Садржаји програма наставног предмета биологије за образовне профиле у четворогодишњим стручним школама имају општеобразовни и стручни карактер и 

треба да допринесу формирању опште културе ученика и његовом професионалном развоју. Истовремено, структура програма даје основу за боље разумевање 

садржаја стручних предмета.  

Програм је структуиран тако да су поједине области подељене на наставне теме, које представљају логичке целине. Наставне теме су рашчлањене на наставне 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 2274 
 

јединице у оквиру којих се ближе одређују конкретни наставни садржаји. Број часова потребних за реализацију наставне теме (обрада новог градива, понављање, 

вежбање, систематизација) одређује наставник.  

За реализацију програма веома је важно добро планирање и припремање наставног процеса. Под тим се, између осталог, подразумева превасходно израда 

глобалног (годишњег) и оперативних (месечних) планова рада.  

Приликом реализације програма потребно је водити рачуна о циљевима и задацима наставе, узрасту ученика, њиховом претходно стеченом  знању и корелацији 

биологије са другим наставним предметима.  

Узимајући у обзир структуру програмских садржаја биологије за ове образовне профиле, наставник може да примени широки опсег различитих облика, 

дидактичких модела, метода и средстава наставног рада. Нови садржаји, који нису пропраћени постојећим уџбеницима, могу се реализовати употребом 

адекватних текстуалних и видео материјала.  

Вежбе и други типови часова који су предвиђени, треба да се реализују превасходно применом:  

- природних наставних средстава (препарован ботанички и зоолошки материјал, микроскопски препарати, препарати у фиксативу, скелети и њихови делови, 

палеонтолошке збирке...);  

- активних наставних облика (рад у пару - кооперативни рад, рад у групи);  

- активних наставних метода (метода демонстрације, метода илустрације, метода практичних и лабораторијских радова).  

Наставник треба да реализује дидактичке моделе који у себи интегришу различите облике, методе и средства наставног рада, који су у складу са програмским 

садржајима, циљевима и задацима наставе биологије.  

Посебно је погодно за реализацију ботаничких и зоолошких програмских садржаја (систематика и филогенија организама) применити егземпларни модел наставе. 

Уколико су у питању еколошки садржаји, онда је могуће применити проблемски, програмирани модел наставе и теренску наставу или биолошку наставну 

екскурзију и различите пројектне активности. Предвиђене пројектне активности је потребно реализовати тимском наставом у школи или ван ње.  

Уколико се настава реализује у школи, најадекватнији објекат за то је кабинет. За реализацију програма биологије неопходно је да школа обезбеди минимум 

наставних средстава, што је предвиђено и регулисано Правилником о нормативу школског простора, опреме и наставних средстава..  

С обзиром на то да се ученици превасходно обучавају за професионалну делатност, потребно је када је год то могуће, наставу/школску праксу изводити у 

привредним објектима (изван школског комплекса). Уколико је у питању пољопривредна и ветеринарска струка, онда се настава може реализовати у различитим 

објектима у области производње (пољопривредна добра, комбинати за производњу хране и сл.), објекти научног рада (научни институти, експериментална 

пољопривредна добра, експерименталне ветеринарске институције, мрестилишта...), објекти експонатног карактера (природњачки музеји, зоолошки вртови, 

ботаничке баште, национални паркови и друга заштићена природна добра).  

Приликом посете објектима у области производње, ученици треба да се што непосредније, потпуније и систематичније упознају са корелацијама које се остварују 

између људских делатности и природе. Под тим се подразумева упознавање ученика са сировинама добијеним из природе и технологијама њихове прераде. 

Такође, ученици треба на тај начин да употпуне процесе сазнавања и развоја сопствене радне културе.  

Учениково успешно савлађивање наставних садржаја зависи и од правилно одређених нивоа васпитно-образовних захтева. У том смислу, могу се дефинисати три 

широке категорије когнитивног домена (према Блумовој таксономији): ниво обавештености, ниво разумевања и ниво примене.  

На нивоу обавештености ученици треба да познају: опште карактеристике живота, вирусе, бактерије као изазиваче болести; грађу ћелије и процесе у њој, 

биологију развића, принципе генетике и еволуције и исказују одговоран однос према природи, њеној заштити и унапређивању.  

На нивоу разумевања, ученици треба детаљније да познају грађу ћелије, процесе који су везани за живот ћелије и феномене који проистичу из тих процеса, да 

исказују критички однос према проблемима загађивања, деградације и заштите животне средине, прихвате концепт одрживог развоја, етичности и права будућих 

генерација на очувану животну средину. Такође је потребно да разумеју механизме наслеђивања и еволуционих промена и да схвате значај бактерија у 

индустрији, пољопривреди, медицини, шумарству и генетичком инжењерингу.  

На нивоу примене, потребно је да ученици умеју да повежу грађу ћелије са њеном функцијом, како би разумели суштину животних феномена и да стечена знања 

из екологије, заштите, унапређивања животне средине и одрживог развоја примене у решавању проблема из ове области.  
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Савремени наставни процес биологије захтева од наставника пуну ангажованост и перманентан рад на личном стручном усавршавању. Под тим се подразумева 

похађање адекватних акредитованих семинара и праћење савремене научне и стручне биолошке и методичке литературе. 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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НАСТАВНИ ПРОГРАМ Б. Изборни предмет ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (Први разред) 

Наставни предмет: ВЕРСКА НАСТАВА 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Први 

Образовни профил: Техничар за заштиту животне средине 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

37     

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње школе  ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 6/2003, 23/2004, 9/2005 и 11/2016) 

ЦИЉЕВИ верске наставе, као изборног предмета, у оквиру средњошколског образовања и васпитања јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство 

традиционалних цркава и верских заједница које живе и делају на нашем животном простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот и 

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. Притом упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене, историјски дате цркве или верске заједнице треба да се 

остварује у отвореном и толерантном дијалогу, уз уважавање других религијских искустава и философских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних 

искустава и достигнућа човечанства. 

ЗАДАЦИ верске наставе су 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; 

- буди потреба и 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; 

- развија и негује 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 своје властите личности и ка 

остваривању сусрета са светом, са природом и, пре и после свега, са Богом; 

- изграђује способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског стваралаштва у науци и другим 

областима; 

- изграђује свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и 

природи. 

ЦИЉ наставе православног катихизиса (веронауке) у средњем образовању и васпитању јесте да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући 

две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки (будући) живот (димензију идеалног). То значи да ученици систематски 

упознају православну веру у њеној доктинарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се излагање хришћанског виђења живота и 

постојања света обавља у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којима се настоји показати да хришћанско виђење 

(литургијско, као и подвижничко искуство Православне Цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и верско 

образовање. Све ово спроводи се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и на делатном плану, уз настојање да се доктринарне поставке спроведу 

у свим сегментима живота (однос са Богом, са светом, са другим људима и са собом). 
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ЗАДАЦИ у настави православног катихизиса (веронауке) су да код ученика: 

- развије отвореност и однос према Богу као Другој и другачијој Личности у односу на нас, као и отвореност и однос према другом човеку као икони Божјој, 

личности, такође, другачијој у односу на нас, те да се између ове две релације оствари узајамно зависна веза (свест о заједници); 

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

односу са природом која нас окружује и друго, као и за одговарање на питања у светлу православне хришћанске вере и искуства Цркве; 

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

областима стваралаштва (при чему се остварује комплементарност са другим наукама); 

- помогне у одговорном обликовању заједничког живота са другим, у изналажењу равнотеже између властите личности и заједнице, у остварењу сусрета са светом 

(са људима различитих култура, религија и погледа на свет, са друштвом, са природом) и са Богом; најзад, 

- изгради уверење да је свет и све што је у њему, створен за вечност, да су сви створени да буду причасници вечног живота, те да се из те перспективе код ученика 

развије способност разумевања, преиспитивања и вредновања сопственог односа према другом човеку као непоновљивом бићу и према творевини Божјој и 

изгради спремност на покајање. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

1. 

УВОД  

1. Уводни час,  

2. Понављање кључних 

појмова и садржаја 

обрађених у основној 

школи  

2 

• Специфичности наставе Православног 

катихизиса у средњој школи  

• Међусобно упознавање ученика; 

• Рекапитулација обрађених садржаја о 

личносном Богу, човеку, Цркви, Литургији.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да сагледа садржаје којима 

ће се бавити настава Православног 

катихизиса у току 1. године 

средњошколског или гимназијског 

образовања; 

• моћи да уочи какво предзнање 

има из градива Православног 

катихизиса обрађеног у 

претходном циклусу школовања; 

• бити мотивисан да похађа часове 

православног катихизиса.  

2. 

БОГ ОТКРИВЕЊА  

3. Творевина сведочи о 

Творцу 

4. Човек - боготражитељ 

5. Откривење - позив у 

заједницу 

6. Бог Откривења - Света 

Тројица (библијска 

сведочанства) 

7. Из молитвеног 

богословља Цркве 

5 

• Логосност творевине (откривање Бога 

кроз законитост, лепоту и склад у 

творевини); 

• Бог улази у историју и открива се као 

Личност (икономија Божја); 

• Човек као боготражитељ; 

• Откривење - позив у заједницу.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да наведе неке од примера 

Откривења Бога у Библији; 

• моћи да разуме и тумачи значење 

израза хомо религиосус; 

• моћи да препозна изразе вере у 

Свету Тројицу у богослужбеним 

текстовима; 

• моћи да препозна изразе вере у 

Бога као Творца у богослужбеним 

текстовима; 

• моћи да разуме да се Бог из 

љубави открива човеку, позивајући 
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(систематизација теме)  га у заједницу; 

• бити подстакнут да непосредније 

учествује у богослужењу Цркве; 

• моћи да промишља о личној 

одговорности у односу према Богу 

и ближњима; 

• моћи да разуме да се Божје 

Откривење дешава и данас у Цркви 

и свету; 

• моћи да просуђује и препознаје 

сведочанства вере у свом животу.  

3. 

ВЕРА, ЗНАЊЕ И 

БОГОПОЗНАЊЕ  

8. Вера и поверење 

9. Вера у Старом и Новом 

Завету 

10. Бог се познаје љубављу 

11. Вера и живот ("Вера без 

дела је мртва...") 

12. Из молитвеног 

богословља Цркве 

(систематизација теме) 

5 

• Знање о стварима и познање личности; 

• Присуство вере у научној методологији и 

научним теоријама; 

• Вера у Старом и Новом Завету 

• Познање Бога као личности методом 

љубави; 

• Вера без дела је мртва; 

• Сличност између човекопознања и 

богопознања. 

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да увиди разлику између 

знања које се односи на ствари и 

познања које се односи на 

личности; 

• моћи да препозна да је вера 

слободан избор човека и да се 

сведочи личним животом; 

• моћи да објасни да је богопознање 

у православном искуству плод 

личне, слободне заједнице човека с 

Богом; 

• моћи да објасни да се вером живи 

кроз Литургију и подвиг. 

4. 

ХРИШЋАНИН - ЧОВЕК 

ЦРКВЕ  

13. Човек и заједница 

14. Црква као литургијска 

заједница (моја парохија) 

15. Света Литургија - 

пуноћа заједнице са Богом 

16. Хришћанин - човек 

Цркве (систематизација 

теме) 

4 

• Црква као заједница која се пројављује на 

Литургији; 

• Моја парохија; 

• Хришћанин - човек Цркве; 

• Света Литургија - пуноћа заједнице са 

Богом. 

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да увиди да хришћанин 

постоји превасходно као члан 

конкретне литургијске заједнице; 

• моћи да опише живот парохијске 

заједнице; 

• моћи у основним цртама да 

објасни да се учешћем у 

литургијском сабрању ступа на пут 

богопознања; 

• моћи да продискутује о 

православном схватању Цркве; 

• моћи да схвати да хришћанство 

подстиче човека на одговоран 

живот у заједници. 
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Корелација с другим предметима / модулима: Српски језик и књижевност , Историја , Ликовна култура , Музичка култура , Екологија , Психологија , Социологија 

Филозофија,  Грађанско васпитање 

 

5. 

СВЕТО ПИСМО - 

КЊИГА ЦРКВЕ  

17. Настанак и подела 

Светог Писма 

18. Канон и 

богонадахнутост Светог 

Писма 

19. Црква као место 

тумачења и доживљаја 

Светог Писма и Светог 

Предања 

20. Свето Писмо - књига 

Цркве 

21. Утицај Светог Писма на 

културу и цивилизацију  

5 

• Настанак и подела Светог Писма; 

• Канон и богонадахнутост Светог Писма; 

• Црква као место тумачења и доживљаја 

Светог Писма и Светог Предања; 

• Утицај Светог Писма на културу и 

цивилизацију; 

• Свето Писмо је књига Цркве.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да именује различите књиге 

Светог Писма; 

• моћи да наброји неке ауторе 

књига Светог Писма; 

• моћи да 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.  

6. 

ХРИШЋАНСКИ ЖИВОТ  

22. Црквено Предање и 

народна предања  

23. "Све ми је дозвољено, 

али ми није све на корист..."  

24. Из живота светих  

25. Знамените личности и 

хришћанство  

26. Смисао (и бесмисао) 

живота  

5 

• Питања односа народног и црквеног 

предања;  

• Животна искушења и суочавање са њима;  

• Живот није случајност него је дар;  

• Светост као мера људског достојанства.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да увиди да постоји разлика 

између народног и црквеног 

предања и да заузме став према 

њима;  

• моћи да уочи да светост живота 

није могућа без истовремене 

заједнице са Богом и људима;  

• знати да су сви људи призвани да 

буду свети;  

• моћи да уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса 1. 

разреда средње школе.  

* Укупан број часова Остали број часова предвиђен је за друге типове часа. 
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Наставни предмет: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Први 

Образовни профил: Техничар за заштиту животне средине 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

35    

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ предмета је да се кроз стицање знања, овладавање вештинама, формирање ставова и система вредности допринесе оспособљавању ученика за компетентан, 

одговоран и ангажован живот у хуманом и демократски уређеном друштву утемељеном на основним људским вредностима, поштовању људских и грађанских 

права, у коме се уважава различитост, остварује солидарност и брига за друге. 

Задаци наставе грађанског васпитања су да ученици: 

- стекну знања о функционисању демократски уређеног друштва, улози грађанина, документима и институцијама које доприносе владавини права;  

- усвоје вредности на којима се заснивају људска права и демократско друштво;  

- развију спремност да делују у духу поштовања демократских вредности;  

- јачају осећање самопоштовања, личног и групног идентитета;  

- разумеју сложеност живота у мултикултуралној заједници и потребу узајамног уважавања и поштовања различитости;  

- јачају осетљивост на појаве нетолеранције, дискриминације, стереотипа и предрасуда;  

- разумеју значај сарадње и заједништва за добробит појединца и друштва, и овладају вештинама рада у групи и групног одлучивања;  

- узму учешће у животу заједнице, покрећу акције и преузимају одговорност за личне одлуке;  

- овладају вештинама успешне комуникације и примењују их у свакодневном животу;  

- разумеју природу и узроке сукоба, упознају технике конструктивног решавања сукоба и примењују их у свакодневном животу;  

- унапреде способности за прикупљање, анализу, организацију, критичку процену, примену и преношење информација из различитих извора релевантних за 

живот у демократском друштву;  

- унапреде способност исказивања сопственог става уз коришћење аргумената;  

- унапреде способности планирања личног и професионалног развоја. 

Садржај 

Увод: Међусобно упознавање, упознавање ученика са програмом и начином рада.  

1. Ја, ми и други  

Ова тематска целина обухвата питања ставова које имамо према себи другим људима и групама, личног и групних идентитета, развијања самопоштовања и 

разумевања и уважавања других.  

- Лични идентитет. Израђујући "лични грб" и међусобним поређењем, ученици јачају самопоштовање, боље се упознају и и подстичу да препознају и цене своје 

позитивне особине.  
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- Откривање и уважавање разлика. Кроз активности поређења по различитим критеријума ученицима се омогућава да упознају себе и друге, открију и прихвате 

постојеће сличности и разлике, као и да сагледају сложеност и међусобна преклапања властитих групних идентитета.  

- Групна припадност. Кроз израду и поређење "породичних стабала" или породичних албума и дискусију о различитим групама/удружењима којима ученици 

припадају ученици се уводе у проблематику личног и групног идентитета и њихових међусобних односа.  

- Стереотипи и предрасуде. На основу описа властите и туђе групе откривају се и анализирају тенденције упрошћеног опажања и фаворизовања властите групе, 

као и неоправданог негативног опажања туђих група.  

- Толеранција и дискриминација. Помоћу игре улога демонстрира се да су предрасуде и стереотипи које имамо према појединим групама људи један од узрока 

дискриминаторског понашања и да толеранција није увек позитивна.  

Задаци за вежбање: Ученици налазе примере стереотипа, предрасуда и дискриминаторског понашања у школи, уџбеничкој и другој литератури, штампи, на ТВ и 

радију и приказују их на часу.  

2. Комуникација у групи  

Ова тематска целина бави се начинима изражавања и саопштавања мишљења и комуникацијом са другима: посебно поступцима и вештинама ненасилне 

комуникације.  

- Самопоуздано реаговање. Ученицима се предочава важност заступања властитих потреба и права на јасан и неагресиван начин. У малим групама ученици 

испробавају овакав самопоуздан начин реаговања у неколико свакодневних ситуација.  

- Гласине. Кроз задатак серијске репродукције, где се једна информација ланчано преноси од једног до другог ученика, демонстрирају се начини искривљавања 

порука, тј. шумови у комуникацији и указује на важност добре комуникације за међусобно разумевање.  

- Неслушање. Радећи у паровима ученици пролазе кроз искуство лоше комуникације изазване неслушањем, сагледавају разлоге који могу стајати у основи 

неслушања, а затим говоре о примерима доброг и лошег споразумавања из властитог искуства.  

- Активно слушање. Ученици се упознају са различитим техникама активног слушања као начинима на који се може побољшати узајамна комуникација и те 

технике испробавају у краћим симулацијама.  

- Неоптужујуће поруке. Ученицима се демонстрирају ефекти оптужујућих и неоптужујућих порука и важност заступања властитих потреба и права на јасан и 

неагресиван начин а затим се модел неоптужујућих порука увежбава кроз примену на ситуације из властитог живота.  

- Изражавање мишљења. Настављајући започет дијалог супротстављених мишљења на примерима ситуација из породичног и школског живота, ученици стичу 

знања о праву на слободно изражавање мишљења и вежбају да своје мишљење образложе.  

- Вођење дебате и дијалога. Пошто се контрастирају карактеристике дијалога и дебате као различитих комуникацијских образаца, ученици се упознају са 

уобичајеном процедуром припремања за дебату и изводе дебату на неку тему везану за комуникацију у њиховом искуству.  

3. Односи у групи/заједници  

Ова тематска целина бави се проблематиком два основна типа односа у људским групама и заједницама: сарадњом и сукобима, односно развијањем способности, 

вештина и изграђивањем сазнања и ставова који воде остваривању солидарности, заједништва, разумевања, сарадње и мира међу појединцима, групама и 

заједницама људи, са једне стране и смањењу насиља, избегавању и ненасилном решавању сукоба и неспоразума међу људима, са друге стране.  

Сарадња и заједништво  

- Сарадња. На примерима групног цртања и анализе оног што воле да раде, ученици увиђају личне и друштвене разлоге за сарадњу и заједништво и разматрају 

претпоставке за остваривање сарадње.  

- Групни рад. На задатим примерима и на основу искуства у раду на претходним часовима, ученици се упознају са одликама тимског рада и анализирају улоге које 

су имали у групном раду.  

- Групно одлучивање. Ученици се упознају са различитим начинима доношења одлука у групи и анализирају њихове предности и недостатке  

- Учешће младих: "Лествица партиципације". Ученици се упознају са различитим могућим степенима учешћа деце у акцијама или активностима (од "квази 

учешћа" до дечјег самосталног избора и извођења акција), анализирају факторе од којих зависи могући степен активне партиципације и значај који она има за 
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развој личности и остваривање права.  

- Радити заједно. На примеру симулације једне школске ситуације ученици се вежбају у сарадничком понашању, толеранцији и преузимању одговорности.  

Решавање сукоба  

- Динамика и исходи сукоба. Вежба у којој ученици пролазе кроз искуство конфликта треба да послужи као подлога за разговор о улози претпоставки и очекивању 

у ситуацији сукоба, динамици конфликта и његовим могућим исходима.  

- Стилови поступања у конфликтима И II. Пошто добију краћи опис узрасно прилагођене ситуације конфликта, ученици у малим групама разматрају могуће 

поступке страна у конфликту и дискутују од чега зависи како ће се поступати у конфликту.  

- Сагледавање проблема из различитих углова. Ученицима се предочавају примери различитих конфликтних ситуација, а њихов задатак је да кроз заузимање 

позиције сваке од страна у конфликту и замишљање њихових потреба сагледају како изгледа конфликт посматран из различитих перспектива.  

- Налажење решења. Анализирајући конфликте предочене у причама ученици се вежбају у налажењу интегративних решења, у којима нема победника и 

поражених већ све стране у конфликту успевају да задовоље своје потребе.  

- Постизање договора. Кроз симулацију конфликта између две групе од ученика се тражи да путем преговарања постигну договор користећи претходно стечена 

знања и вештине.  

- Извини. Кроз читање прича и играње улога ученици се уче да се пружањем и прихватањем извињења може избећи да неспоразуми прерасту у сукобе.  

- Посредовање. Ученици се упознају са основним идејама, сврхом и поступком посредовања у сукобима и неспоразумима и испробавају стечена знања у једној 

ситуацији симулиране свађе међу друговим.  

Насиље и мир:  

- Насиље у нашој околини. Кроз разговор и анализу и разврставање прикупљених примера (из штампе, ТВ емисија, филмова) ученици уочавају различите врсте 

насиља (како оне видљиве тако и прикривене), стичу свест да насиље постоји у свим сферама друштва и да у свести већине постоје стереотипи о томе ко су 

насилници.  

- Вршњачко насиље I  II. Кроз анализу различитих ситуација ученици развијају осетљивост за препознавање насиља међу вршњацима, осећање личне 

одговорности и спремност на пружање помоћи жртви насиља..  

- Насиље у школи. Кроз анализу типичних случајева из свакодневног живота у школи (вербална агресија ученика, омаловажавање ученика...) ученици се доводе 

до сазнања да они могу да буду: и жртве насиља и насилници али и борци против насиља у школи.  

- Постизање мира I  II. На основу анализе мишљења научника о насиљу и људској природи ("Севиљска изјава"), мисли о миру мислилаца из различитих култура и 

приказе ликова неких од досадашњих добитника Нобелове награде за мир, ученици продубљују своје разумевање мира и претпоставки за очување и постизање 

мира.  

Завршни час: Шта носим са собом. Разговор о искуствима и евалуација наставе целог предмета: ученици сами процењују која до сада стечена знања и вештине 

сматрају корисним и употребљивим ван учионице. 

Начин остваривања програма 

Програм грађанског васпитања је тако конципиран да су његов циљ и задаци широко постављени у сфери когнитивног (знање, разумевање, опште когнитивне 

вештине и способности), психо-социјалног (ставови, вредности, социјалне вештине и способности) и конативног (активно и одговорно делање) развоја ученика. 

То је могуће остварити ако се садржај програма третира на интегрисан начин, сталним међусобним повезивањем, умрежавањем појмова и појава. Формирање 

ставова и вредности, као и овладавање вештинама, захтева дужи временски период, више прилика за активности ученика које воде разумевању сложених 

феномена и практиковању наученог, а резултат је кумулативног дејства свих активности које се дешавају на часовима грађанског васпитања.  

Уз садржај програма није наведен препоручени број часова по темама и наставници имају слободу у планирању којим редоследом ће поједине садржаје 

обрађивати, на који начин ће то радити, којом динамиком, али увек настојећи да их међусобно повезују и да то води ка остварењу дефинисаних задатака предмета.  

Оствареност задатака у великој мери зависи од начина на који се садржај обрађује и зато је важно посветити пажњу одабиру одговарајућих метода и техника рада 
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са ученицима. Дискусије, дебате, пројекти, есеји, реаговање на одређене теме, радионице, демонстрације, симулације, играње улога, вртлог идеја, припрема 

речника, анализа медијских информација, истраживање и анализа добијених резултата, студије случаја, промоције, организовање кампање, покретање акција су 

само неке од активности које су погодне у реализацији овог програма. При примени сложенијих активности (по организацији или трајању) постигнути резултати 

нису најважнији, односно прати се и вреднује како је текла организација, сарадња ученика, поштовање процедура, уочавање тешкоћа, идентификација могућих 

помагача, овладавање вештином представљања постигнутог, размена искуства између група и друго. На тај начин нема неуспешних и свака активност доприноси 

остварењу задатака.  

Посебну пажњу у предмету грађанско васпитање имају продукти ученичких активности који могу бити различите врсте као што су постери, аудио-визуелни 

записи, презентације, прикази резултата истраживања и друго. Они се могу користи при интеграцији или рекапитулацији пређених садржаја, процени 

напредовања ученика као и самопроцени наставника колико успешно ради. Продукти се могу користити и ван групе, на пример на изложби у холу школе, у 

школским новинама, сајту школе, у раду ученичког парламента, у локалној заједници или локалним медијима.  

Како реализација програма треба да се одвија у складу са принципима активне, проблемске и истраживачке наставе са сталним рефлексијама на одговарајуће 

појаве из друштвеног контекста прошлости и још више садашњости посебан захтев за наставнике представља потреба за припремом стално нових, актуелних 

материјала који најбоље одговарају садржају, циљевима и задацима предмета. Они се могу наћи у различитим изворима информација, с тим да треба оспособити и 

охрабривати ученике да и сами проналазе материјале који су погодни за обраду на часовима. Одговарајући филмови (изабрани делови) посебно су погодни за 

предмет грађанско васпитање јер подстицајно делују на ученике да искажу мисли, осећања и ставове. Интернет и различите социјалне мреже такође треба 

укључити у наставу грађанског васпитања јер су то облици комуникације који су блиски младима и на којима се могу препознати и анализирати многи проблеми 

живота у савременом свету.  

Због специфичног статуса предмета, односно могућности да га ученици нису континуирано похађали, или га уопште нису похађали у претходним разредима, за 

очекивати је да у свакој групи постоје ученици са различитим искуством у области грађанског васпитања. Уводни часови су прилика да се направи размена и 

сагледају знања, ставови, вредности и вештине које поседују ученици у вези са садржајем који ће бити обрађиван. То је полазна основа за планирање реализације 

наставе за сваку конкретну групу. Овај проблем не би требало третирати као препреку за реализацију програма јер наставници могу идентификовати ученике у 

групи који се издвајају својим компетенцијама, припремити за њих посебне захтеве као и укључити их у наставни процес на различите начине, а посебно кроз 

вршњачко подучавање.  

У реализацији овог програма наставници пружају информације, осмишљавају, организују и усмеравају ученичке активности, креирају атмосферу у којој се 

настава одвија, дају повратну информацију, процењују напредовање ученика и оцењују их. Наставници у свом раду могу користити постојеће приручнике 

грађанског васпитања за средње школе, друге приручнике релевантне за образовање за демократију и грађанско друштво као и специјализоване сајтове на којима 

се могу наћи одговарајући текстови, примери, идеје за активности.  

Активности на часу треба да се одвијају у атмосфери где доминира поверење, поштовање различитости, међусобно уважавање, конструктивна комуникација, 

демократске процедуре. Наставник је главни креатор климе на часу и треба да буде свестан да се и на тај начин доприноси остварењу циља предмета.  

За подстицање ученичких активности изузетно су важна питања која им се постављају. Она би требало да буду унапред припремљена, са свешћу шта се њима 

жели постићи у односу на задатке предмета, јасна, захтевна али не и сувише компликована, по тежини различита да би подстакла учешће већег броја ученика.  

Питања добијају пун смисао уколико су праћена одговарајућом повратном информацијом од стране наставника, као и других ученика. Повратна информација 

може бити и ново питање, парафразирање или похвала. Она доприноси остварењу многих задатака, подстицању самопоуздања, учешћа у раду групе и мотивације 

за предмет.  

Праћење напредовања ученика започиње иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази и у односу на шта ће се процењивати његов даљи ток 

напредовања. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са 

Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању исхода предмета, као и напредак 

других ученика у групи уз одговарајућу аргументацију.  

Садржај грађанског васпитања има природну везу са садржајима других наставних предмета и ученицима треба указивати на ту везу, и по могућности, 
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организовати тематске часове са наставницима сродних предмета. 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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НАСТАВНИ ПРОГРАМ В. Обавезни стручни предмети ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (Први разред) 

Наставни предмет: ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Први 

Образовни профил: Техничар за заштиту животне средине 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

140 140  60 

Недељни фонд часова: 4 4   

Правилник о наставном плану и програму за стицање обрзовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада хемија, неметали 

и графичарство («Службени гласник-Просветни гласник»,  бр. 11/93, 1/94, 6/95, 8/96, 70/2, 10/05, 15/05, 7/08, 11/08, 8/09,  10/13, 11/13, 14/13 и 12/15-др.правилник)) 

Циљ програма опште и неорганске хемије је да ученици стекну проширена знања о материји и њеним својствима, да их примењују у пракси, да им стечена знања 

послуже за усвајање садржаја стручних предмета, развијање свести о сопственим знањима и способностима да стечена знања примењују у свакодневном животу, 

решавају проблеме и припремају се за даље образовање, развијају одговоран однос за очување природних ресурса и еколошке равнотеже. 

Задаци програма опште и неорганске хемије су: 

-стицање систематских знања о основним хемијским променама, процесима и законитостима која су неопходна за разумевање и тумачење појава у природи; 

-оспособљавање ученика да на основу места у Периодном систему елемената процењују својства елемената и њихових једињења; 

-овладавање знањима о дисперзним системима и начинима изражавања концентрација, као и о основним својствима колоидних система; 

-уочавање значаја елемената и једињења у животу, могућност примене у индустријској пракси и њиховом утицају на животну средину; 

-овладавање техником рада у лабораторији и развијање вештина и навика које ће ученицима омогућити да се укључе у рад; 

-развијање путем самосталног експерименталног рада стваралачке способности ученика, способности да повезују теорију са праксом и формирају правилан однос 

према раду; 

-развијање смисла за организован рад, тачност, систематичност, уредност, опрезност и економичност; 

-развијање аналитичког мишљења, логичког закључивања и продубљивање интелектуалне радозналости; 

-развијање навика код ученика које ће доприносити унапређивању и заштити природе и животне средине. 

Садржај 

УВОД У ХЕМИЈУ (2) 

Кратак историјат хемије. Материја и супстанца. Смеше, елементи и једињења. Симболи, формуле, једначине. 

 

СТРУКТУРА АТОМА (11) 

Боров модел атома. Таласно механички модел атома. Енергетски нивои, поднивои и орбитале. Принцип изградње Периодног система елемената. Повезаност 

Периодног система елемената са структуром електронског омотача. 

 

ТИПОВИ ХЕМИЈСКИХ ВЕЗА (11) 

Енергија јонизације. Афинитет према електрону. Електронегативност. Јонска веза. Својства јонских једињења. Ковалентна веза. Метална веза. Интермолекулска 
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дејства. Водонична веза. 

 

ХЕМИЈСКИ ЗАКОНИ (10) 

Лавоазијев закон. Прустов закон. Далтонов закон. Далтонова теорија. Геј Лисаков закон. Авогадров закон. Мол, молска маса, молска запремина. Прорачун на 

основу мола, молске масе и молске запремине. 

 

СТЕХИОМЕТРИЈСКИ ПРОРАЧУНИ НА ОСНОВУ ХЕМИЈСКЕ ФОРМУЛЕ (6) 

Израчунавање процентног састава елемената у једињењу на основу хемијске формуле. 

Израчунавање количине елемента у датој количини једињења на основу хемијске формуле. 

Постављање хемијске формуле. 

 

БРЗИНА ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ И ХЕМИЈСКА РАВНОТЕЖА (10) 

Брзина хемијских процеса. Утицај природе реактаната, концентрације, температуре и катализатора на брзину хемијске реакције. Хемијска равнотежа. Ле 

Шателијеов принцип. Повратне и неповратне реакције. 

 

ДИСПЕРЗНИ СИСТЕМИ (17) 

Појам и подела дисперзних система. Колоидни системи. Молекуларно кинетичка својства колоидних система. Наелектрисање колоидних честица. 

Електрокинетичке појаве. Оптичка својства. Стабилност колоидних система и процеси коагулације. Суспензије и емулзије. Прави раствори. Растворљивост. 

Масени удео. Количинска концентрација. Електролитичка дисоцијација. Електролити и неелектролити. Степен дисоцијсције. Јаки и слаби електролити. 

 

КЛАСИФИКАЦИЈА НЕОРГАНСКИХ ЈЕДИЊЕЊА (20) 

Неорганска једињења и подела. Хидриди. Оксиди, подела, добијање и својства. Киселине, добијање и својства. Базе, добијање и својства. Протолитичка теорија 

киселина и база. Јонски производ воде, рН вредност. Индикатори. Неутрализација. Јонске реакције. Соли, подела, добијање, својства. Хидролиза соли. 

 

ОКСИДО РЕДУКЦИОНИ ПРОЦЕСИ (6) 

 

Оксидо редукционе реакције. Електролиза. Електрохемијски низ елемената. 

 

СТЕХИОМЕТРИЈСКИ ПРОРАЧУНИ НА ОСНОВУ ХЕМИЈСКИХ ЈЕДНАЧИНА (8) 

Прорачуни на основу хемијских једначина са чистим супстанцама. Прорачуни на основу хемијских једначина са супстанцама које садрже примесе. 

 

ВОДОНИК, КИСЕОНИК, ВОДА (4) 

Водоник, добијање, својства, примена. Кисеоник, добијање, својства, примена. Вода, налажење, својства, значај. 

 

ПРВА ГРУПА ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА (4) 

Заједничка својства елемената Iа групе Периодног система елемената. Натријум, калијум, добијање, својства, примена и једињења. 

 

ДРУГА ГРУПА ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА (4) 

Заједничка својства елеманата IIа групе Периодног система елемената. Магнезијум и калцијум, добијање, својства, примена и једињења. 
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ТРЕЋА ГРУПА ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА (3) 

Заједничка својства елемената IIIа групе Периодног система елемената. Алуминијум, добијање, својства, примена и једињења. 

 

ЧЕТВРТА ГРУПА ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА (5) 

Заједничка својства елемената IVа групе Периодног система елемената. Угљеник, силицијум олово, својства и једињења. 

 

ПЕТА ГРУПА ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА (5) 

Заједничка својства елемената Vа групе Периодног система елемената. Азот, фосфор, својства и једињења. 

 

ШЕСТА ГРУПА ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА (3) 

Заједничка својства елемената VIа групе Периодног система елемената. Сумпор, својства, примена и једињења. 

 

СЕДМА ГРУПА ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА (4) 

Заједничка својства елемената VIIа групе Периодног система елемената. Хлор, бром, јод, својства и једињења. 

 

ПРЕЛАЗНИ ЕЛЕМЕНТИ (5) 

Заједничка својства прелaзних елемената. Бакар, цинк, хром, манган, гвожђе, жива, својства и примена. 

 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА (2) 

Принципи систематизације. 

 

ВЕЖБЕ (140) 

Вежба: Хемијска лабораторија. Услови рада. Радно место. Извори и узроци опасности од повреда. Субјективни узроци повреда на раду. Мере заштите. Објективни 

фактори повреда на раду. Опасности и заштите од електричне струје, од пожара, од механичких повреда и од хемикалија. Помоћ и самопомоћ. 

Вежба: Топлотни извори у лабораторији. Горива. Основни прибор уз топлотне изворе. Руковање. 

Вежба: Хемикалије. Чистоћа. Паковање. Чување. Реагенски и реагенс-боце. Прање и одржавање прибора и посуђа. 

Вежба: Обрада стакла и запушача. Припрема цеви за апаратуре и шприц-боце. 

Вежба: Мерење чврстих и течних супстанци. Техничка вага. Проверавање Лавоазјеовог закона. 

Вежба: Аналитичка вага и мерење. 

Вежба: Прибор за мерење запремине течности; мензуре, пипете, бирета, мерни суд. 

Вежба: Ситњење, растварање, таложење, декантовање, филтрирање, испирање. Прибор. 

Вежба: Дестилација са воденим и ваздушним хлађењем. 

Вежба: Дестилација са воденом паром. Екстракција. 

Вежба: Сублимација. Кристализација. Вакуум-филтрирање. 

Вежба: Припремање раствора. 

Вежба: Колоидни системи. 

Вежба: Брзина хемијске реакције. 

Вежба: Оксиди, добијање, својства. Синтеза препарата оксида. 
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Вежба: Добијање и испитивање својстава киселина. 

Вежба: Базе, добијање и својства. Амфотерни електролити. Индикатори. 

Вежба: Соли, својства, растворљивост. Хидролиза соли. 

Вежба: Соли, добијање. Синтеза препарата FeSO4, 7 H2O 

Вежба: Неутрализација. Егзотермне и ендотермне реакције. 

Вежба: Оксидоредукциони процеси. Електролиза воде. Провера Геј-Лисаковог закона. 

Вежба: Водоник, добијање и својства. Хватање гасова под водом. 

Вежба: Кисеоник, добијање и својства. 

Вежба: Натријум и калијум. Својства натријума и калијума. Једињења. 

Вежба: Магнезијум и калцијум. Својства магнезијума и калцијума. Једињења. 

Вежба: Алуминијум, својства метала и његових једињења. 

Вежба: Угљеник и једињења. Олово и једињења. 

Вежба: Азот и једињења. 

Вежба: Фосфор и једињења. 

Вежба: Сумпор и једињења. Кипов апарат. 

Вежба: Хлор и једињења. 

Вежба: Бакар и једињења. Цинк и једињења. Жива и једињења. 

Вежба: Хром и једињења. Манган и једињења. 

Вежба: Гвожђе и једињења. 

 

НАСТАВА У БЛОКУ (60) 

 

Основне карактеристике производње у хемијској индустрији. 

Обилазак погона производње воде, метеоролошких станица и лабораторија у којима се врше анализе воде, земље и ваздуха. 

Добијање хемијски чистих супстанци. Израда хемијских препарата по избору. 

Узроци и врсте опасности у погонима и лабораторијама. 

Спровођење мера заштите на раду и заштите животне средине. 

Комјутерска презентација огледа. 

Начин остваривања програма 

Усвајањем садржаја овог програма ученици треба да стекну проширена знања из опште и неорганске хемије. При остваривању програма код ученика треба 

развијати способност запажања, самозакључивања, прецизност и систематичност. 

Садржаји програма су разврстани у тематске целине у оквиру којих ученици прво усвајају појмове, а потом сложеније садржаје програма. 

Програмски садржаји овог предмета су организовани у тематске целине за које је  наведен оријентациони  број часова за реализацију. Наставник, при изради 

оперативних планова, дефинише степен прораде садржаја и динамику рада, водећи рачуна да се не наруши целина наставног програма, односно да свака тема 

добије адекватан простор и да се планирани циљеви и задаци предмета остваре. При томе, треба имати у виду да формирање ставова и вредности, као и 

овладавање вештинама представља континуирани процес и резултат је кумулативног дејства целокупних активности на свим часовима предмета општа и 

неорганска хемија што захтева већу партиципацију ученика, различита методска решења, велики број примера и коришћење информација из различитих извора. 

 Садржај (предмета) има природну везу са садржајима других предметима. Ученицима треба стално указивати на ту везу, и по могућности, са другим 
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наставницима организовати тематске часове. Осим тога, ученицима треба указивати и на везу са предметима које ће тек изучавати водећи рачуна о образовном 

профилу у коме се програм реализује. На тај начин знања, ставови, вредности и вештине стечене у оквиру наставе овог предмета добијају шири смисао и 

доприносе остваривању  општих образовних и васпитних  циљева, посебно оних који се односе на унапређивање когнитивног, емоционалног и социјалног развоја 

ученика. 

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; самопроцену; презентацију својих радова и групних пројеката и ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност  је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак  у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 

Садржаји наставе у блоку треба да се реализују тако да ученици прошире стечена практична знања и да стекну самосталност у раду, да могу несметано да 

обављају послове и радне задатке у свакој фази производног процеса у овој индустрији. 

Место извођења наставе: теоријске часове изводити у кабинету са одговарајућим наставним средствима.  

 Часове вежби изводити у одговарајућој лабораторији или погонима фабрике хемијске индустрије, при чему се одељења деле у две групе. 

Начин провере  остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: TЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ И МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ 

Подручје рада: Хемија, неметали и графичарство 

Разред: Први 

Образовни профил: Техничар за заштиту животне средине 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о наставном плану и програму за стицање обрзовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада хемија, неметали 

и графичарство («Службени гласник-Просветни гласник»,  бр. 11/93, 1/94, 6/95, 8/96, 70/2, 10/05, 15/05, 7/08, 11/08, 8/09,  10/13, 11/13, 14/13 и 12/15-др.правилник)) 

Циљ наставе предмета:је да ученици стичући техничку писменост, се оспособе за самосталну израду техничког цртежа. Потребно је да ученици примене 

графичко приказивање машинских елемената, да просторно представљају машинске делове, склопове, машина и постројења и да схвате њихову функционалност. 

Задаци:су да се ученик оспособи: 

-за тачност, прецизност, естетика и уредност 

-да самостално чита технички цртеж 

-помоћу прибора за цртање нацрта технички цртеж, детаље и једноставније предмете 

-да самостално изради цртеж у пројекцијама помоћу компјутерског програма за техничко цртање 

-да разликује поделу и конструкције машинских елемената 

-да самостално шематски прикаже цевне арматуре и анализира шеме технолошких процеса 

-за даљи стручни развој и усавршавање у складу са индивидуалним способностима и потребама друштва 

-за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневног живота 

Садржај 

Увод (5) 

-Значај техничког цртања -Материјали и прибор за техничко цртање -Врсте техничких цртежа -Срандардни формати техничких цртежа –Размера -Врсте линија -

Техничко писмо -Графички рад( техничко писмо) 

Нацртна геометрија (15) 

-Основни појмови из нацртне геометрије -Врсте пројекција, централна и паралелна -Просторно приказивање тела: перспектива и аксонометрија, изометрија, 

симетрија и коса пројекција. –Квадранти -Ортогонална пројекцијатачке, дужи и праве на три равни           -Ортогоналне пројекције равних ликова на три равни -

Ортогоналне пројекције геометријских тела на три равни -Графички рад (Ортогоналне пројекције геометријских тела) 

Техничко цртање (15) 

-Пројекције на шест међусобно нормалних равни -Потребан број пројекција за приказивање предмета -Пресеци. Врсте пресека           -Котирање -Упрошћења при 

цртању -Квалитет обраде површина –Толеранције -Врсте налегања -Котирање толерисаних мера.  

-Снимање машинских делова -Читање техничких цртежа -Графички рад из техничког цртања(радионички цртеж једноставног машинског модела) 

Основни појмови из отпорности материјала (5) 

-Врсте оптерећења-Напрезање, напони и деформације-Напони затезања, сабијања, савијања, смицања и увијања-Дозвољен напон       -Механичка својства 

материјала  
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Машински елементи (23) 

-Конструкциони материјали и његово означавање. Појам и подела машинских елемената -Елементи нераздвојиве везе: закивци и заварени спојеви. Елементи 

раздвојиве везе: клинови, вијци и опруге. Графички рад(вијачна веза) -Елементи кружног кретања: осовине, вратила, рукавци, спојнице,и лежишта.Графички рад 

(вратило) -Елементи за пренос снаге. Фрикциони преносници. Зупчаници. Каишни пренос снаге. Пренос снаге ланцем. Графички рад (зупчаници)  -Судови: 

конструкциони облици и материјали за израду -Цеви и цевни елементи. Спајање цеви. Цевни заптивачи: вентили, славине, засуни и приклопци. Симболи за 

означавање цеви, цевних елемената и цевне арматуре. Графички рад (цевна арматура) 

Постројења хемијске индустрије (7) 

-Материјали за постројења хемијске индустрије -Представљање постројења хемијске индустрије у техничкој документацији 

Начин остваривања програма 

Програм овог предмета обухвата оне садржаје који ученицима омогућавају да се оспособе да самостално израде технички цртеж, да га читају и да схвате значај 

примене рачунара у техничком цртању. Ученци треба да се упознају са  начинима и поступцима цртања помоћу програма за техничко цртање.  

Уводни деo програма представити тако да схвате шта је технички цртеж, његов значај и како се примењује.  

Тематска целина размера и линије је у којој ученици стичу основне појмове о размери, подели дужи на једнаке делове. Потребно је објаснити који типови линија 

постоје и којих дебљина оне могу бити.  

У оквиру тематске целине геометријских фигура објаснити како се развија мрежа неког геометријског тела, како се конструише мрежа геометријског тела. 

Објашњења изводити тако да се почиње са простијим геометријским телима као што су коцка, квадар, призма, пирамида и купа, а потом треба прећи на сложеније. 

Садржај програма који обухвата тематска целина пројкције и котирање обрадити тако да ученици науче врсте пројекција, уоче везе између косе и ортогоналне 

пројекције. Да науче пројекцију тачке, дужи и равних геометријских слика. Објаснити пројекције геометријских тела, ортогоналне пројекције, погледи и њихов 

распоред. Посебну пажњу посветити процесу котирања.  

У раду са рачунарским програмима за техничко цртање, посебно у уводном делу ученике упознати са радом рачунара и програмом за техничко цртање.  

Програми се реализују у облику вежби у рачунарским кабинетима. Одељење се дели у две групе. 

Израда техничког цртежа помоћу рачунара је тематска целина где ученице помоћу програма треба да науче да цртају врсте линија, просте геометријске фигуре, да 

тим фигурама обарају и заобљавају ивице и прелазе, да врше ротирање, копирање осне симетрије итд. 

Ученици се оспособљавају да уз помоћ програма за цртање раде котирање техничких цртежа, врше припрему за штампање и да израде технички цртеж 

конкретних елемената помоћу рачунара. 

Тематска целина појам и подела машинских елемената обрадити тако да ученици на основу практичних примера стечена знања примене у пракси кроз вежбе 

стручних предмета. 

Када је у питању садржај програма елементи за транспорт флуида ученицима објаснити како да их примене и шематски прикажу. 

Ученици се оспособљавају да врши анализа шеме технолошких процеса и упознају материјале за постројења хемијске индустрије.  

Садржај (предмета) има природну везу са садржајима других предметима као што су: математика и технолошке операције. Ученицима треба стално указивати на 

ту везу, и по могућности, са другим наставницима организовати тематске часове. Осим тога, ученицима треба указивати и на везу са предметима које ће тек 

изучавати водећи рачуна о образовном профилу у коме се програм реализује. На тај начин знања, ставови, вредности и вештине стечене у оквиру наставе овог 

предмета добијају шири смисао и доприносе остваривању  општих образовних и васпитних  циљева, посебно оних који се односе на унапређивање когнитивног, 

емоционалног и социјалног развоја ученика. 

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; самопроцену; презентацију својих радова и групних пројеката и ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 
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Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност  је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак  у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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НАСТАВНИ ПРОГРАМ А. Општеобразовни предмети: ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (Други разред) 

Наставни предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Други 

Образовни профил: Техничар за заштиту животне средине 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

105    

Недељни фонд часова: 3    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл. гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2003, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ  

Циљ наставе српског језика и књижевности јесте проширивање и продубљивање знања о српском језику; унапређивање језичке и функционалне писмености; 

проширивање и продубљивање знања о српској и светској књижевности, развијање љубави према књизи и читању, оспособљавање за интерпретацију уметничких 

текстова; упознавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у књижевности; 

проширивање и продубљивање књижевних знања и читалачких вештина; образовање и васпитање ученика као слободне, креативне и културне личности, 

критичког ума и оплемењеног језика и укуса.  

Задаци  

Настава језика (знања о језику, способност служење језиком и васпитна улога наставе језика). Ученици треба да:  

- овладају знањима о српском књижевном језику;  

- стекну вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом изражавању, приликом учења, образовања и интелектуалног 

развоја;  

- поштују матерњи језик, негују српски језик, традицију и културу српског народа, националних мањина, етничких заједница и других народа;  

- унапређују културу језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, са 

развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура.  

Настава књижевности (усвајање књижевних знања, развијање читалачких вештина и афирмисање васпитних вредности путем књижевности). Ученици 

треба да:  

- упознају репрезентативна дела српске књижевне баштине и дела опште књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вредности;  

- негују и развијају читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним књижевним делима из историје 

српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози;  

- развијају литерарне афинитете и постану читаоци рафинираног естетског укуса који ће умети да на истраживачки, стваралачки и активан начин читају књижевна 

дела свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;  

- усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности;  

- оспособе се за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова агресивног и асоцијалног 

понашања и за развијање самосвести и личне одговорности;  
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САДРЖАЈ 

КЊИЖЕВНОСТ (72)  

ПРОСВЕТИТЕЉСТВО (5)  

Просветитељство - реформаторски покрет у Европи: култ разума, прогреса, природног права, осећајности; верска толеранција. Геополитички и духовни оквири 

српског народа (Велика сеоба Срба). Између средњовековних и модерних појава у књижевности (барокне тенденције, Г. Ст. Венцловић, 3. Орфелин). 

Књижевност епохе просветитељства (сентиментализам, класицизам).  

Доситеј Обрадовић: Писмо Харалампију; Живот и прикљученија (И део)  

Јован Стерија Поповић: Тврдица  

РОМАНТИЗАМ (32)  

Романтизам у Европи и код нас (појам, особености, значај, главни представници). Поетика романтизма: однос према традицији и просветитељству, одлике стила, 

жанрова и мотивско-тематских тенденција, развој лирике, драме - трагедије и мешовитих облика.  

Поетика романтизма (В. Иго: "Предговор Кромвелу" - одломак)  

Александар Сергејевич Пушкин: Цигани, Евгеније Оњегин (одломци)  

Шандор Петефи: Слобода света  

Хенрих Хајне: Лорелај  

Вук Стефановић Караџић: реформатор језика и правописа (из Предговора Српском рјечнику); лексикограф (Српски рјечник), сакупљач народних умотворина (О 

подјели и постању народних пјесама); књижевни критичар и полемичар (Критика на роман "Љубомир у Јелисиуму"); писац - историчар, биограф (Житије Хајдук - 

Вељка Петровића).  

Петар Петровић Његош: Горски вијенац  

Бранко Радичевић: Кад млидија' умрети, Ђачки растанак  

Ђура Јакшић: Орао, Вече, Поноћ  

Јован Јовановић Змај: Ђулићи, Ђулићи увеоци, Јутутунска народна химна  

Лаза Костић: Међу јавом и мед сном, Санта Мариа делла Салуте  

Иван Мажуранић: Смрт Смаил аге Ченгића  

Франце Прешерн: Сонетни венац  

Август Шеноа: Сељачка буна (одломак)  

РЕАЛИЗАМ (30)  

Реализам у Европи и код нас (појам, особености, значај, главни представници). Поетика реализма: однос према стварности, ослонац на позитивистичку слику 

света, доминација прозе, обележје књижевног лика (мотивисаност, типичност, индивидуалност) и реалистичког стила. Реализам у Европи - поетика реализма 

- подстичу на саосећање са ближњима и одговорност према другом;  

- развију врлине разборитости и равнотеже и мудрости.  

Општи задаци. Ученици треба да:  

- развијају и негују стваралачки и истраживачки дух у процесу учења и у примени стечених знања;  

- развијају и негују методичност и методичка поступања приликом овладавања сложеним и обимним знањима;  

- усаглашено са општим исходима учења, као и усклађено са узрастом и способностима, даље развијају знања, васпитне вредности и функционалне вештине које 

ће моћи да користе у даљем образовању, у професионалном раду и у свакодневном животу;  

- развијају лични и национални идентитет и осећање припадности држави Србији;  

- формирају вредносне ставове којима се чува национална и светска културна баштина;  

- буду оспособљени за живот у мултикултуралном друштву. 
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(Балзак: Предговор Људској комедији - одломак). Поетика реализма у српској књижевности (Светозар Марковић: Певање и мишљење - одломак).  

Оноре де Балзак: Чича Горио  

Николај Васиљевић Гогољ: Ревизор  

Ги де Мопасан: Два пријатеља (новела)  

Јаков Игњатовић: Вечити младожења  

Милован Глишић: Глава шећера  

Лаза Лазаревић: Ветар  

Радоје Домановић: Данга  

Стеван Сремац: Зона Замфирова  

Бранислав Нушић: Народни посланик  

Симо Матавуљ: Поварета  

Војислав Илић: Грм, Сиво, суморно небо, Тибуло  

Силвије Страхимир Крањчевић: Мојсије  

Јанко Керсник: Сељакова смрт  

ЛЕКТИРА (5)  

Лав Николајевић Толстој: Ана Карењина или Рат и мир  

Иво Андрић: Мост на Жепи и друге приповетке  

Драгослав Михаиловић: Кад су цветале тикве  

Милутин Миланковић: Кроз васиону и векове  

КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ  

На наведеним делима понављају се, проширују, усвајају и систематизују основни књижевнотеоријски појмови.  

Лирска поезија (особености књижевног рода); лирска песма; композициона структура лирске песме; књижевноуметнички (песнички) језик: сликовност 

(конкретност), емоционалност, симболичност, преображај значења, ритмичност и хармоничност; версификација; системи версификације; трохеј, јамб, дактил; 

стих; строфа; рима.  

Реалистичка приповетка и роман.  

Романтично, реалистично, хумористично, сатирично, гротескно.  

Средства уметничког изражавања (стилске фигуре): метафора, персонификација, алегорија, иронија, сарказам, асиндет, полисиндет, анафора, епифора, симплоха, 

ономатопеја, алитерација, асонанца, игра речима.  

Писмо, аутобиографија, сонет, сонетни венац.  

Лирско-епска поезија (балада, романса, поема).  

ЈЕЗИК (20)  

КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК  

Стандардизација (постанак и развој) књижевног језика и правописа (XIX и XX век).  

Књижевнојезичке варијанте. Функционални стилови.  

Основни принципи језичке културе. Приручници за неговање језичке културе (и начин њиховог коришћења).  

Језичка ситуација у Србији. Принципи језичке равноправности. Језичка толеранција.  

МОРФОЛОГИЈА (У УЖЕМ СМИСЛУ)  

Врсте речи. Променљиве и непроменљиве речи.  

Именице. Именичке категорије (падеж и број; род). Врсте именица. Основно о деклинацији именица.  
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Придеви. Придевске категорије (род, број падеж, вид, степен, поређења). Врсте придева. Основне карактеристике деклинације и компарације придева.  

Заменице. Именичке заменице: личне заменице; неличне именичке заменице (заменице ко, шта итд.). Придевске заменице. Основно о промени заменица.  

Бројеви: главни и редни бројеви. Врсте главних бројева: основни бројеви, збирни бројеви, бројне именице на -ица (двојица, тројица итд.).  

Глаголи. Непрелазни, прелазни и повратни глаголи. Подела глагола по виду. Морфолошке глаголске категорије: време и начин; лице и број (и род - код облика 

који разликују м., ж. и с. род); стање (актив и пасив); потврдност/одричност. Основно о коњугацији (глаголске врсте, лични и нелични облици, облици пасива).  

Прилози. Врсте прилога.  

Помоћне речи: предлози, везници и речце. Узвици.  

ПРАВОПИС  

Састављено и растављено писање речи. Правописни знаци. Скраћенице. Растављање речи на крају ретка.  

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (13)  

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

Причање догађаја и доживљаја (приказивање осећања).  

Описивање бића, предмета, радњи, појава (тачно, верно, сажето).  

Самостално излагање у функцији интерпретације књижевног текста. Уочавање језичких поступака и стилогених меота књижевног текста (читањем и 

образлагањем). Дијалогу функцији обраде текста.  

Изражајно казивање напамет научених лирских песама и краћих монолошких текстова Доследно усвајање ортоепске норме и усвајање вештине говорења.  

Стилске вежбе, функционални стилови; научни стил.  

ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

Правописне вежбе: писање бројева и одричних облика глагола. Писање скраћеница.  

Писмени састави: Израда плана писменог састава, усавршавање текста; писање побољшане верзије писменог састава (уношење нових података, отклањање 

безначајних појединости).  

Четири школска писмена задатка. 

Начин остваривања програма 

УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА  

Зависно од разреда и садржаја годишњи фонд часова наставе овог предмета распоређен је тако да је за подручје књижевност издвојено око 60%, а за друга два 

(језик и култура изражавања) око 40% часова.  

У оквиру тог фонда планирани садржаји се обрађују са 70% часова. Осталих 30% часова предвиђено је за понављање, утврђивање, вежбање и систематизовање 

програма.  

Циљ и задаци чине целину и остварују се током четири године - систематски и континуирано - у свим предвиђеним програмско-тематским подручјима и 

видовима рада.  

Сви садржаји распоређени су по разредима, подручјима, областима и темама уз примену начела поступности, корелације, интеграције и примерености узрасту.  

Садржаји књижевности конкретизовани су по разредима, сегментима (књижевност и лектира), а обухватају књижевнотеоријско и књижевноисторијско 

проучавање књижевноуметничких дела и књижевности жанровски распоређених.  

Подручје језик обухвата изучавање језика као система. У садржаје овог подручја уграђени су елементи опште лингвистике и правописа.  

Подручје култура изражавања обухвата облике и врсте у области усменог и писменог изражавања (по разредима). У овој области планиране су говорне и писмене 

вежбе, домаћи задаци и писмени задаци, који треба да се раде наизменично ћирилицом и латиницом.  

Ради што успешније реализације бројних захтева и садржаја неопходна је и стална сарадња наставника српског језика и књижевности с наставницима других 

предмета (историје, сродних општестручних и ужестручних предмета), стручним сарадницима (школским библиотекаром - медијатекаром, педагогом, 

психологом) и органима (стручним активом и већима), родитељима ученика и међуопштинском (регионалном) просветно-педагошком службом; такође је 
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корисна сарадња наставника и са одређеним институцијама (народном библиотеком, домом културе, биоскопом, локалним новинама, радио-станицом и др.).  

Квалитет и трајност знања, умења, вештина и навика ученика у многоме зависе од принципа, облика, метода и средстава који се користе у образовно-васпитном 

процесу. Због тога савремена настава српског језика и књижевности претпоставља остваривање битних задатака и садржаја програма уз максимално могућу 

мисаону активност ученика (субјеката у настави), поштовање одређених дидактичких принципа (посебно: свесне активности ученика, научности, примерености, 

поступности, систематичности и очигледности), као и адекватну примену оних наставних облика, метода, поступака и средстава чију су вредност утврдиле 

савремена пракса и методика наставе српског језика и књижевности (пре свега: разни видови групног и индивидуалног рада примерени могућностима ученика, 

методе - дијалошка, текстуално-графичке демонстрације и самосталних радова ученика, средства - уџбеници, приручници, разне врсте текстова и графичких 

приказа, графофолије, наставни и други филмови, радио и телевизијске емисије и сл.). Избор одређених наставних облика, метода, поступака и средстава 

условљен је, пре свега, наставним садржајем и циљевима (образовним, васпитним и функционалним), које треба остварити на једном часу српског језика и 

књижевности.  

Редовна настава српског језика и књижевности изводи се у специјализованим учионицама и кабинетима за овај предмет, који треба да буду опремљени у складу 

са нормативима за средње стручне школе. Делимично, она се организује и у другим школским просторијама (библиотеци - медијатеци, читаоници, 

аудиовизуелној сали и сл.).  

У настави српског језика и књижевности користе се одобрени уџбеници и приручници и библиотечко-информацијска грађа од значаја за остваривање задатака и 

садржаја програма овог предмета, односно за систематско оспособљавање ученика за самостално коришћење разних извора сазнања у настави и ван ње.  

У односу на досадашњи, овај програм доноси извесне промене и новине, које треба имати у виду приликом планирања (глобалног и оперативног) и реализације 

предвиђених задатака и садржаја. Посебно су значајне ове промене и новине у програму: измењен је недељни и годишњи фонд часова у свим разредима средњих 

стручних школа као и начин расподеле предвиђеног годишњег фонда часова на поједине сегменте програма; обезбеђен је адекватнији однос између часова обраде 

и других типова часова: кориговани су циљ и задаци наставе; измењени су структура и садржаји подручја књижевност и језик; у програм је укључен садржај 

проучавања књижевног дела. Уведена је област лектире, укључени су нови аутори и наслови; одређени су основни књижевнотеоријски појмови који се усвајају 

током обраде одговарајућих дела: створени су предуслови за креативно испољавање наставника и прилагођавање васпитно-образовног рада различитим 

ситуацијама у пракси, као и за појачавање стваралачке сарадње наставника и ученика.  

КЊИЖЕВНОСТ  

Ово програмско-тематско подручје обухвата најзначајнија дела из српске и светске књижевности, која су распоређена у књижевноисторијском континуитету од 

старог века до данас.  

Од историјског континуитета одступа се само у поглављу увод у проучавање књижевног дела у И разреду и проучавање књижевног дела у IV разреду, као и у 

поглављу лектира.  

Наставник српског језика и књижевности у средњим стручним школама треба да пође од претпоставке да је ученик у основној школи стекао основна знања:  

- из теорије књижевности: тема, мотив, фабула; лик, карактер; структура прозног књижевног дела; књижевни родови и врсте;основна језичкостилска изражајна 

средства; усмена и писана књижевност; структура лирске песме; стих, строфа, рима, ритам; структура драмског дела; дијалог, монолог, драмска врста, драма и 

позориште, филм, радио-драма, телевизијска драма;  

- из основа сценске и филмске културе: слика, реч, звук, филмска музика, ситуација, радња, јунаци филма, елементи филмског израза, филмске врсте, од 

синопсиса до сценарија; филм, телевизија, књижевност (сличност и разлике).  

Са стеченим знањима, која се у програму средњих стручних школа проширују и продубљују, ученик може активно да учествује у интерпретацији књижевног 

дела.  

Интерпретативно-аналитички методички систем је основни вид наставе књижевности и њега треба доследно примењивати приликом упознавања ученика са 

изабраним књижевним делима која су предвиђена програмом. Наравно, не треба очекивати да се сва програмом предвиђена дела обрађују на нивоу 

интерпретације као најпотребнијег аналитичко-синтетичког приступа књижевном делу. Наставник треба да процени на којим ће делима радити интерпретацију, а 

на којим осврт, приказ или, пак, проблемско-стваралачки методички систем.  
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Нема сумње да овакав програм књижевности у средњим стручним школама повремено тражи и примену експликативног методичког система када се мора чути 

наставникова реч, и то најчешће приликом давања информација о епохама које се проучавају, као и у свим другим ситуацијама у којима наставник не може 

рачунати на ученикова предзнања (на пример: основне информације о почецима писмености, да је његов говор модел правилног, чистог и богатог језика каквом 

треба да теже његови ученици).  

Књижевна дела из програма лектира имају равноправан третман са делима из обавезног програма књижевности и обрађују се по истом методичком систему. 

Треба напоменути да се из лектире која је дата по избору ученика и наставника не морају обрадити сви писци, већ књижевно дело оног писца за које се 

опредељују ученици и наставник.  

ЈЕЗИК  

Програм наставе језика у средњим стручним школама конципиран је тако да омогући ученицима стицање знања и о језику као друштвеној појави и о језику као 

систему знакова. Циљ је да ученици, поред знања о свом матерњем језику, стекну и опште лингвистичка односно социолингвистичка знања неопходна 

образованом човеку. Ова општа знања су функционално повезана са наставом матерњег језика. Главни део тих знања обрађује се у сегменту општи појмови о 

језику (на почетку програма за први и на крају програма за четврти разред). Као у уводном делу сегмента књижевни језик (у првом разреду) и сегменту језички 

систем и науке које се њиме баве; али се општи појмови обрађују и током целе наставе - у вези са одговарајућим партијама о српском као матерњем језику. 

Инсистирање на једном теоријски и методички вишем нивоу изучавању језичких појава даје нови квалитет настави која обухвата и знања с којима су се ученици 

сретали у основној школи. Ова знања, поред своје општеобразовне вредности и значаја за олакшавање и побољшавање наставе српског језика, треба да послуже и 

лакшем савлађивању градива из страних језика.  

Део програма књижевни језик (други разред) вишеструко је значајан. Његовом реализацијом ученици треба да стекну знања и изграде одговарајуће ставове о 

српском књижевном језику и о значају књижевнојезичке норме и језичке културе. Овај део програма укључује и наставу о развоју књижевног језика.  

У сегменту програма посвећеног организацији и функционисању језичког система не обрађују се само чисто граматички аспекти језичког система већ се 

обухватају и функционални аспекти. Зато су, између осталог, у синтаксу унети и елементи лингвистике текста и граматике. Посебан је значај дат лексикологији 

(која се надовезује на део о творби речи), и то не само да би ученици стекли више знања о речничком благу свога језика него и да би развили правилан однос 

према разним појавама у лексици.  

У обради свих сегмената програма треба се надовезивати на знања која су ученици стекли током претходног школовања. Међутим, овде није реч о простом 

обнављању и утврђивању раније стечених знања, него о добијању целовите слике о српском језику, и као што је већ речено, о усвајању једног квалитативно 

вишег приступа проучавању језичке организације и језичких законитости.  

Веома је важно да се настава језика повеже са осталим деловима овог наставног предмета. Наиме, ова настава пружа лингвистичка знања која ће бити подлога за 

тумачење језика и стила књижевних дела, с тим што ова дела пружају и одговарајући материјал за уочавање естетске функције језика. С друге стране, настава 

језика се мора повезати и са наставом културе изражавања. Тиме ће лингвистичка знања (о акценатском систему, творби речи, лексикологији, синтакси итд.), као 

и проучавање правописа, допринети да ученици боље и поступније усвоје књижевнојезичку норму и да побољшају своје изражајне способности.  

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА  

Вежбе у усменом изражавању треба у средњим стручним школама да дају одређени степен правилне артикулације, дикције, интонације, ритма и темпа у читању и 

казивању лирског, епског и драмског текста. Ове се вежбе, по правилу, реализују у току обраде књижевног текста на тај начин што ће наставник, директно, 

својим читањем, говорењем или уз помоћ снимка, анализирати одговарајуће елементе правилног усменог изражавања како би их ученици уочили. Стечена 

сазнања трансформишу се у вештине и умења на тај начин што ученици интерпретирањем књижевних текстова настоје да сами достигну одговарајући степен 

вештине и умења ове врсте. Стечене способности се даље увежбавају различитим облицима усменог изражавања ученика (извештавање, расправљање, 

реферисање и др.). Већина предвиђених облика ове наставе непосредно се укључује у наставу књижевности или примене за израду писмених састава.  

У другом разреду веома је упутно да наставник ученицима демонстрира методологију израде писменог састава. У том смислу корисно је комбиновати индукцију 

и дедукцију. На одабраном узорку (расправа, извештај и др.) треба анализирати његову композицију, функцију одељака и остале елементе (примереност стила и 

сл.). Затим се ученицима може дати задатак да припреме грађу о једној теми, али да прикупљену грађу не обликују већ да се то уради на часу. Вежба у 
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методологији израде писменог састава на основу прикупљене грађе требало би да буде демонстрација целокупног поступка израде писменог састава: од анализе 

теме, одређивања њеног тежишта, селекције прикупљене грађе, распореда појединости с гледишта добре композиције, до обликовања грађе и рада на 

усавршавању текста. Рационализација наставе у овом послу постиже се на тај начин што ће узорак текста бити у вези с књижевним делом из програма за 

одређени разред.  

И диференцирање функционалних стилова ваља обављати на узорцима које је наставник одабрао. Да би ученик био оспособљен да свој језик и начин изражавања 

подеси врсти писменог састава (излагања), треба да напише конкретан састав (припреми излагање). Вежбе ове врсте треба понављати све док сваки ученик не 

буде оспособљен да се служи одређеним облицима изражавања. Да би се постигао већи наставни учинак, корисно је наћи неопходну психолошку мотивацију. 

Због тога ученике треба обавестити не само о коначном циљу који се жели постићи одређеним системом вежбања него и о сврсисходности појединих 

парцијалних вежбања која чине интегралну целину. Тако, на пример, ако су ученици обавештени да ће следећи писмени задатак бити у форми расправе или 

приказа, онда и конкретне вежбе треба да буду подређене том циљу. Наставник ће на одабраном моделу конкретног облика изражавања показати ученицима 

његове битне карактеристике, подразумевајући ту и примереност језика и стила. После тога ученици у форми домаћег задатка чине прве покушаје да самостално 

напишу састав одређене врсте. Читањем и коментарисањем домаћих задатака ученици се даље оспособљавају у писменом изражавању и овладавању одређеним 

врстама састава. Када је наставник стекао утисак да су сви ученици релативно овладали одређеном врстом писменог изражавања, утврђује час израде школског 

писменог задатка. Резултати таквог поступка показују се у школском писменом задатку, па се на основу њих планира даљи рад на усавршавању културе 

изражавања ученика. Ако више ученика не постигне одређени успех, цео се процес понавља.  

Оквирни број часова који је предвиђен за усмено и писмено изражавање означава укупно време, а не и број вежби у току наставне године (препоручује се 

организовање већег броја краћих вежби с прецизно одређеним циљевима).  

Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По правилу, наставник је 

обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу на часу (делу часа). Поред писмених, у 

складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака (усмених, практичних - примерених могућностима ученика 

и њиховој оптерећености разним обавезама).  

Израда школског писменог задатка, по правилу, траје један час. Изузетно, кад то поједини облици писменог изражавања изискују,  израда задатака може трајати и 

дуже од једног часа. 

Начин провере  остварености исхода 

Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По правилу, наставник је 

обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу на часу (делу часа). Поред писмених, у 

складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака (усмених, практичних - примерених могућностима ученика 

и њиховој оптерећености разним обавезама). 

 Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Други 

Образовни профил: Техничар за заштиту животне средине 

Годишњи фонд часова: Теорија Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл. гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2003, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ наставе страног 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.  

Посебан циљ наставе страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се страни језик 

користи ради информисаности и оспособљености за једноставну пословну комуникацију у усменом и писаном облику.  

Задаци наставе страног језика су да ученици:  

- буду оспособљени да у школској и ван школској свакодневници могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано и сходно ситуацији;  

- продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да страни језик функционално користе и после завршетка свог образовања 

(током студија, у будућем послу или даљем образовању);  

- стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да уоче контрасте и врше поређења у односу на сопствену стварност;  

- буду оспособљени да се компетентно и самосвесно споразумевају са људима из других земаља, усвајају норме вербалне и невербалне комуникације у складу са 

специфичностима језика који уче, као и да наставе, у оквиру формалног образовања и самостално, учење другог и трећег страног језика;  

- до краја трећег разреда средње стручне школе савладају први страни језик до нивоа Б1+ према Заједничком европском оквиру.  

Напомена:  

Истичемо да ће степен постигнућа по језичким вештинама варирати, односно да ће рецептивне вештине (разумевање говора и читање) бити на предвиђеном 

нивоу, док се за продуктивне вештине (говор, интеракција, медијација и писање) може очекивати да буду за један ниво ниже (на пример, Б1+ рецептивно, Б1 

продуктивно).  

Комуникативне функције:  

1. Представљање себе и других  

2. Поздрављање (састајање, растанак;формално, неформално, специфично по регионима)  

3. Идентификација и именовање особа, објеката, боја, бројева итд.  

4. Давање једноставних упутстава и команди  

5. Изражавање молби и захвалности  

6. Изражавање извињења  
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7. Изражавање потврде и негирање  

8. Изражавање допадања и недопадања  

9. Изражавање физичких сензација и потреба  

10. Исказивање просторних и временских односа  

11. Давање и тражење информација и обавештења  

12. Описивање и упоређивање лица и предмета  

13. Изрицање забране и реаговање на забрану  

14. Изражавање припадања и поседовања  

15. Скретање пажње  

16. Тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања  

17. Тражење и давање дозволе  

18. Исказивање честитки  

19. Исказивање препоруке  

20. Изражавање хитности и обавезности  

21. Исказивање сумње и несигурности  

Тематика 

Садржај 

Општа тематика  

Из живота младих: забавни и спортски живот; школовање и образовање;  

Породица и друштво: чланови породице у друштвеном животу; средства јавног информисања; прославе, празници; временски услови и прогноза времена;  

Из савременог живота и тековина културе и науке народа чији се језик учи: теме из савременог живота; одабрани културно-историјски споменици догађаји из 

живота и рада познатих стваралаца; примери људске солидарности.  

Стручна тематика  

За стручну тематику се предвиђа:  

а) за фонд од два часа недељно - до 15 одсто од укупног годишњег фонда часова;  

б) за фонд већи од два часа недељно - до 20 одсто од укупног годишњег фонда часова.  

Школски писмени задаци:  

а) по један писмени задатак у сваком полугодишту за фонд од два часа недељно;  

б) по два писмена задатка у сваком полугодишту за фонд већи од два часа недељно 

I. РЕЧЕНИЦА  

Ред речи у реченици. Место директног и индиректног објекта  

- Питања:  

а) Упитно-одрична питања  

Why hasn't he arrived yet?  

б) Идиоматска питања (Р)  

Do you feel like (having) a cup of coffee?  

v) Tag questions  

She's pretty, isn't she? 
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г) Кратка питања  

When? Where? Who with? What about?  

- Функционални типови реченица  

а) Облици који имају функцију изјава  

I feel very tired today.  

б) Облици који имају фунцкију питања  

You are coming?  

в) Облици који имају функцију заповести  

Go away! Will you open the window, please?  

- Слагање времена  

I know that he likes/liked/will like you.  

- Погодбене реченице  

а) реалне  

I’ll come if I can  

б) потенцијалне  

I would write to you if I knew your address.  

в) иреалне (П)  

If I had seen him, I would have told him to come.  

- Неуправни говор  

а) изјаве са променом глаголског времена (глагол главне реченице у једном од прошлих времена)  

"I have been ill for a long time." She said that she had been ill for a long time. 

б) питања са променом реда речи и променом глаголског времена (глагол главне реченице у једном од прошлих времена)  

-Yes/No questions  

"Are you coming with us?" She asked me if I was coming with them.  

- "WH" questions  

"When did you see him?" She wanted to know when I had seen him."  

II. ИМЕНИЧКА ГРУПА  

1. Члан  

- Генерички члан  

A horse is an animal. The telephone is an animal. The telephone is a useful invention.  

- Члан уз називе новина и часописа.  

Vogue, The National Geographic Magazine, The New York Times 

- Неодређени члан у изразима  

be in a hurry, be at a loss, all of a sudden, in a short time i dr.  

- Нулти члан уз називе празника  

- Christmas, May Day  

2. Именице  

- Збирне именице са глаголом у једнини и множини ( family, team i dr.)  

My family is a large one. My family is living in different parts of the country. 
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- Адјективална употреба именица  

 - love poems, a five pound note i dr. 

- Генитив мере  

a mile's distance, a day's walk  

3. Заменички облици  

а) Заменице  

- Показне заменице  the former, the latter  

Mary and Peter are the best pupils in class. The former is good at languages and the latter is good at biology. 

- Присвојне заменице  

- The book isn't mine.  

- Повратне заменице - емфатична употреба  

- I did it myself.  

б) Детерминатори  

- Обновити научене детерминаторе  

4. Придеви  

Придеви у номиналној функцији  

the rich, the poor, the blind i dr.  

5. Бројеви  

- Временски период са одређеним чланом  

- the forties, the fifties  

- Прости бројеви у функцији редних бројева  

page three, act one i dr.  

6. Партитивни квантификатори  

a loaf of bread, a slice of lemon, a bottle of wine i dr.  

III. ГЛАГОЛСКА ГРУПА  

1. Глаголи  

Време и аспект глагола - обнављање  

Пасивне конструкције - са директним и индиректним објектом  

The book was given to her. She was given a nice present.  

а) Савезни начин (Р)  

I wish I were there. I wish I could help.  

- Непотпуни глаголи (са инфинитивом презента)  

а)  may, might 

He may come today. We might go to the concert tonight.  

b) should, would  

You should do as he says. That would be his mother.  

v) ought to  

You ought to go now. Ought he to work so hard?  

- Gerund  
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а после придева busy, worth  

She is busy cleaning her flat. The book is worth reading,  

б) после предлога  

She is fond of reading. She left without saying anything,  

Causative have/get (R)  

Двочлани глаголи (фразални и предлошки)  

take off, give up, look after, take after, take after i dr.  

2. Прилози  

Место прилога у реченици.  

He went to the station by taxi.  

- Прилози за учесталост  

usually, occasionally, sometimes i dr.  

IV. ТВОРБА РЕЧИ  

Најчешћи префикси и суфикси за творбу глагола  

dis-, mis, -un, -en, -ize, -fy  

V. ЛЕКСИКОЛОГИЈА  

Најчешћи идиоми и фразе  

VI. ЛЕКСИКОГРАФИЈА  

Структура и коришћење једнојезичних речника 

Начин остваривања програма 

Програм првог страног језика намењен је трогодишњем и четворогодишњем образовању и васпитању у средњим стручним школама и чини заокружену целину са 

програмом страних језика за основну школу, обезбеђујући тако континуитет учења страног језика започетог у основној школи.  

Структуру програма чине:  

а) захтеви и садржаји који су заједнички за трогодишње и четворогодишње школовање;  

б) захтеви и садржаји који су диференцирани према разликама у фонду часова и укупној оријентацији датог типа школе;  

- школски писмени задаци (за сваки разред по два писмена задатка);  

- језички садржаји (за сваки језик и сваки разред посебно).  

Облици наставе  

Комуникативна настава страних језика се реализује тако што се примењују различити облици рада као нпр. рад у групама и паровима, рад у пленуму или 

појединачни уз примену додатних средстава у настави (аудио-визуелних материјала, информационо-технолошких извора, игара, аутентичног материјала, итд.), 

као и уз примену принципа наставе по задацима (таск-басед лангуаге теацхинг; enseñanza пор тареас, хандлунгсориентиертер ФСУ...)  

Препоруке за реализацију наставе  

У наставном процесу неопходно је ускладити улоге наставника, ученика и наставних средстава. Наставник мора да добро одреди колико времена на часу може да 

буде потрошено на фронтална излагања и објашњења, фронталне активности као што су питања и одговори (разликујући при том референцијална, демонстративна 

и тест питања) као и на остале облике рада.  

Наставници треба да схвате да су њихови поступци којима одражавају своје ставове и способности најважнији део окружења за учење и усвајање језика. Стога је 

неопходно да наставник прида значај:  

- вештинама подучавања;  
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- вештинама организовања рада у учионици;  

- способностима да спроводи истраживања праксе и да размишља о свом искуству;  

- стиловима подучавања;  

- разумевању тестирања, оцењивања и евалуације и способностима за њихово спровођење;  

- знањима и способностима да предаје социокултурне садржаје;  

- интеркултурним ставовима и вештинама;  

- знањима о естетској вредности књижевности и способностима да развије такво разумевање код ученика;  

- способностима за индивидуализацију рада у одељењу у којем наставу похађају типови ученика с различитим способностима за учење.  

Ови релевантни квалитети и способности се најбоље развијају када наставник:  

- надгледа, прати рад и одржава ред у учионици;  

- стоји на располагању ученицима и пружа им индивидуалне савете;  

- преузме улогу супервизора и фацилитатора уважавајући примедбе у вези са њиховим учењем, реагујући на њих и координирајући њихове активности.  

Стога се у настави страних језика препоручују следеће активности којима се гарантује најефикаснија реализација наставног програма, и то су:  

- слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом који чита наставник или који ученици чују са звучних записа;  

- рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације, итд.);  

- мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу или родитеље и сл.);  

- дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим трајањем, док су дискусије 

спонтаније и неприпремљене интеракције на одређену тему);  

- обимнији пројекти који се раде у учионици и ван ње у трајању од неколико недеља до читавог полугодишта уз конкретно видљиве и  мерљиве производе и 

резултате;  

- усклађивање Програмом предвиђене граматичке грађе са датим комуникативним функцијама и темама, и то у склопу језичких активности разумевања (усменог) 

говора и писаног текста, усменог и писменог изражавања и медијације;  

- евалуација (формативна која се спроводи током године и служи усмеравању даљег тока наставе и сумативна на крају године која указује на остварење циљева и 

задатака) и самоевауација (језички портфолијо) ученичких постигнућа.  

Важан циљ у учењу страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се језик користи ради 

информисаности и оспособљености за једноставну комуникацију у усменом и писаном облику на страном језику. Тај сегмент наставе  страног језика који се 

прогресивно увећава од 20 до 50% током трогодишњег односно четворогодишњег образовања мора да буде јасно дефинисан и у складу са исходима везаним за 

квалификације струке.  

Неопходно је да стручна тематика која се обрађује на страном језику прати исходе појединих стручних предмета и буде у корелацији са њима. Реализација наставе 

језика струке се много више огледа у развијању рецептивних него продуктивних вештина јер је сврха учења страног језика, у првој линији, усмерена на то да се 

ученици оспособе да прате одређену стручну литературу у циљу информисања, праћења иновација и достигнућа у области струке, усавршавања и напредовања. 

Стога је спектар текстова који се препоручују велики: шематски прикази, упутства о примени апарата, инструмената или пак материјала, хемикалија, рецепти, 

декларације, краћи стручни текстови чији је садржај релевантан за тематске садржаје стручних предмета, извештаји, каталози, програми сајамских активности и 

сл. Веома је битно у раду са таквим текстовима одредити добру дидактичку подршку. Добро осмишљени налози упућују на то да одређене текстове, у зависности 

од тежине и важности информација које они носе, треба разумети глобално, селективно или пак детаљно. Продуктивне вештине треба ограничити на строго 

функционалну примену реалну за захтеве струке. То подразумева писање кратких порука, мејлова у оквиру пословне комуникације (поруџбенице, рекламације, 

захтеви, молбе) и вођење усмене комуникације која омогућава споразумевање на основном нивоу било у директном контакту са саговорником или у телефонском 

разговору. 

Начин провере  остварености исхода 
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Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По правилу, наставник је 

обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу на часу (делу часа). Поред писмених, у 

складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака (усмених, практичних - примерених могућностима ученика и 

њиховој оптерећености разним обавезама). 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: РУСКИ ЈЕЗИК 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Други 

Образовни профил: Техничар за заштиту животне средине 

Годишњи фонд часова: Теорија Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл. гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2003, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ наставе страног 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.  

Посебан циљ наставе страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се страни језик 

користи ради информисаности и оспособљености за једноставну пословну комуникацију у усменом и писаном облику.  

Задаци наставе страног језика су да ученици:  

- буду оспособљени да у школској и ван школској свакодневници могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано и сходно ситуацији;  

- продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да страни језик функционално користе и после завршетка свог образовања 

(током студија, у будућем послу или даљем образовању);  

- стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да уоче контрасте и врше поређења у односу на сопствену стварност;  

- буду оспособљени да се компетентно и самосвесно споразумевају са људима из других земаља, усвајају норме вербалне и невербалне комуникације у складу са 

специфичностима језика који уче, као и да наставе, у оквиру формалног образовања и самостално, учење другог и трећег страног језика;  

- до краја трећег разреда средње стручне школе савладају први страни језик до нивоа Б1+ према Заједничком европском оквиру.  

Напомена:  

Истичемо да ће степен постигнућа по језичким вештинама варирати, односно да ће рецептивне вештине (разумевање говора и читање) бити на предвиђеном 

нивоу, док се за продуктивне вештине (говор, интеракција, медијација и писање) може очекивати да буду за један ниво ниже (на пример, Б1+ рецептивно, Б1  

продуктивно).  

Комуникативне функције:  

1. Представљање себе и других  

2. Поздрављање (састајање, растанак;формално, неформално, специфично по регионима)  

3. Идентификација и именовање особа, објеката, боја, бројева итд.  

4. Давање једноставних упутстава и команди  

5. Изражавање молби и захвалности  

6. Изражавање извињења  
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7. Изражавање потврде и негирање  

8. Изражавање допадања и недопадања  

9. Изражавање физичких сензација и потреба  

10. Исказивање просторних и временских односа  

11. Давање и тражење информација и обавештења  

12. Описивање и упоређивање лица и предмета  

13. Изрицање забране и реаговање на забрану  

14. Изражавање припадања и поседовања  

15. Скретање пажње  

16. Тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања  

17. Тражење и давање дозволе  

18. Исказивање честитки  

19. Исказивање препоруке  

20. Изражавање хитности и обавезности  

21. Исказивање сумње и несигурности  

Тематика 

Садржај 

Општа тематика  

Из живота младих: забавни и спортски живот; школовање и образовање;  

Породица и друштво: чланови породице у друштвеном животу; средства јавног информисања; прославе, празници; временски услови и прогноза времена;  

Из савременог живота и тековина културе и науке народа чији се језик учи: теме из савременог живота; одабрани културно-историјски споменици догађаји из 

живота и рада познатих стваралаца; примери људске солидарности.  

Стручна тематика  

За стручну тематику се предвиђа:  

а) за фонд од два часа недељно - до 15 одсто од укупног годишњег фонда часова;  

б) за фонд већи од два часа недељно - до 20 одсто од укупног годишњег фонда часова.  

Школски писмени задаци:  

а) по један писмени задатак у сваком полугодишту за фонд од два часа недељно;  

б) по два писмена задатка у сваком полугодишту за фонд већи од два часа недељно 

Реченица  

Реченице са глаголским прилозима. Употреба нет и не у реченици.  

Именице  

Варијанте падешких наставака /на лексичком нивоу/: генитив једнине на - у, генитив множине без наставака.  

Изведене и сложене именице. Скраћенице /вуз, Комсомол, МГУ/  

Синоними, антоними, хомоними. Међујезички хомоними и пароними.  

Заменице  

Опште именице: сам, самый, любой.  

Одричне заменице: некого, нечего.  
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Придеви  

Дужи и краћи облици придева. Обавезна употреба краћег облика /у предикату са допуном/.  

Бројеви  

Редни и збирни бројеви.  

Глаголи  

Императив за 3. л. једн. и 3. л. мн. Најчешћи префикси код грађења глагола и њихова улога у промени глаголског вида.  

Прошло време глагола од инфинитива са сугласничком основом.  

Глаголски прилози /обнављање, активирање и систематизација.  

Радни глаголски придеви и трпни придев прошлог времена/рецептивно/.  

Прилози  

Најфреквентнији модели за грађење прилога: придевска основа + О /тихо, скромно и сл./; придевска основа + И /по-русски, практически и сл./.  

Предлози  

Најфреквентнији предлози чија се употреба разликује у односу на матерњи језик /у, около, вокруг с генитивом у одредби места, по с дативом и локативом у 

временској одредби; в и на у одредби места: работать на заводе, учиться в университете и сл  

Везници  

Најфреквентнији везници и везничке речи /хотя, прежде, чем, чтобы; что, который, где, когда и сл./.  

Реченични модели  

Реченичне моделе предвиђене програмом за први разред и даље примењивати у различитим варијацијама и комбинацијама. У II разреду посебну пажњу посветити 

моделима у потврдном, одричном и упитном облику за исказивање следећих односа:  

Субјекатско-предикатски односи  

Реченице са кратким придевским обликом у предикату  

Я был болен гриппом.  

Он способен к математике.  

Објекатски односи  

Реченице са објектом у инфинитиву  

Врачь советовал мне отдохнуть.  

Я уговорил товарища молчать.  

Сложена реченица  

Врач советовал мне, чтобы я отдохнул.  

Просторни односи  

а) Реченице са одредбом израженом зависним падежом  

Я тебя буду ждать у /около, возле/ памятника.  

Она живёт у своих родителей.  

Мой брат работает на заводе, а сестра учится в университете,  

б) Сложена реченица  

Мы пошли туда, куда вела узкая тропинка.  

Временски односи  

а) Реченице са одредбом израженом зависним падежом  

Они собираются по вечерам.  
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Это случилось по окончании войны.  

б) Реченице са глаголским прилогом  

Возвращаясь домой, я встретил товарища.  

Кончив работу, он поехал домой.  

в) Сложена реченица  

Как только скрылось солнце, стало холодно.  

Начински односи  

а) Реченице са глаголским прилогом  

Друзья возвращались домой весело разговаривая.  

Он поздоровался кивнув головой.  

б) Сложена реченица Мы все сделали так, как сказал учитель.  

Он оказался способнее, чем я предполагал.  

Узрочни односи  

а) Реченице с глаголским прилогом  

Не находя нужного слова, он замолчал.  

Почувствовав голод, брат решил пообедать без меня,  

б) Сложена реченица  

Так как брат почувствовал голод, он решил победать без меня.,  

Циљни односи  

а) Реченице са одредбом у инфинитиву  

Мать отпустила дочку гулять  

Мы пришли проститься/чтобы проститься,  

б) Сложена реченица  

Чтобы правильно говорить, нужно хорошо усвоить грамматику.  

Лексикологија  

Најчешћи деминутиви именица и придева.  

Лексикографија  

Структура једнојезичних речника и служење њиме. 

Начин остваривања програма 

Програм првог страног језика намењен је трогодишњем и четворогодишњем образовању и васпитању у средњим стручним школама и чини заокружену целину са 

програмом страних језика за основну школу, обезбеђујући тако континуитет учења страног језика започетог у основној школи.  

Структуру програма чине:  

а) захтеви и садржаји који су заједнички за трогодишње и четворогодишње школовање;  

б) захтеви и садржаји који су диференцирани према разликама у фонду часова и укупној оријентацији датог типа школе;  

- школски писмени задаци (за сваки разред по два писмена задатка);  

- језички садржаји (за сваки језик и сваки разред посебно).  

Облици наставе  

Комуникативна настава страних језика се реализује тако што се примењују различити облици рада као нпр. рад у групама и паровима, рад у пленуму или 
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појединачни уз примену додатних средстава у настави (аудио-визуелних материјала, информационо-технолошких извора, игара, аутентичног материјала, итд.), 

као и уз примену принципа наставе по задацима (таск-басед лангуаге теацхинг; enseñanza пор тареас, хандлунгсориентиертер ФСУ...)  

Препоруке за реализацију наставе  

У наставном процесу неопходно је ускладити улоге наставника, ученика и наставних средстава. Наставник мора да добро одреди колико времена на часу може да 

буде потрошено на фронтална излагања и објашњења, фронталне активности као што су питања и одговори (разликујући при том референцијална, демонстративна 

и тест питања) као и на остале облике рада.  

Наставници треба да схвате да су њихови поступци којима одражавају своје ставове и способности најважнији део окружења за учење и усвајање језика. Стога је 

неопходно да наставник прида значај:  

- вештинама подучавања;  

- вештинама организовања рада у учионици;  

- способностима да спроводи истраживања праксе и да размишља о свом искуству;  

- стиловима подучавања;  

- разумевању тестирања, оцењивања и евалуације и способностима за њихово спровођење;  

- знањима и способностима да предаје социокултурне садржаје;  

- интеркултурним ставовима и вештинама;  

- знањима о естетској вредности књижевности и способностима да развије такво разумевање код ученика;  

- способностима за индивидуализацију рада у одељењу у којем наставу похађају типови ученика с различитим способностима за учење.  

Ови релевантни квалитети и способности се најбоље развијају када наставник:  

- надгледа, прати рад и одржава ред у учионици;  

- стоји на располагању ученицима и пружа им индивидуалне савете;  

- преузме улогу супервизора и фацилитатора уважавајући примедбе у вези са њиховим учењем, реагујући на њих и координирајући њихове активности.  

Стога се у настави страних језика препоручују следеће активности којима се гарантује најефикаснија реализација наставног програма, и то су:  

- слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом који чита наставник или који ученици чују са звучних записа;  

- рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације, итд.);  

- мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу или родитеље и сл.);  

- дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим трајањем, док су дискусије 

спонтаније и неприпремљене интеракције на одређену тему);  

- обимнији пројекти који се раде у учионици и ван ње у трајању од неколико недеља до читавог полугодишта уз конкретно видљиве и  мерљиве производе и 

резултате;  

- усклађивање Програмом предвиђене граматичке грађе са датим комуникативним функцијама и темама, и то у склопу језичких активности разумевања (усменог) 

говора и писаног текста, усменог и писменог изражавања и медијације;  

- евалуација (формативна која се спроводи током године и служи усмеравању даљег тока наставе и сумативна на крају године која указује на остварење циљева и 

задатака) и самоевауација (језички портфолијо) ученичких постигнућа.  

Важан циљ у учењу страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се језик користи ради 

информисаности и оспособљености за једноставну комуникацију у усменом и писаном облику на страном језику. Тај сегмент наставе страног језика који се 

прогресивно увећава од 20 до 50% током трогодишњег односно четворогодишњег образовања мора да буде јасно дефинисан и у складу са исходима везаним за 

квалификације струке.  

Неопходно је да стручна тематика која се обрађује на страном језику прати исходе појединих стручних предмета и буде у корелацији са њима. Реализација наставе 

језика струке се много више огледа у развијању рецептивних него продуктивних вештина јер је сврха учења страног језика, у првој линији, усмерена на то да се 
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ученици оспособе да прате одређену стручну литературу у циљу информисања, праћења иновација и достигнућа у области струке, усавршавања и напредовања. 

Стога је спектар текстова који се препоручују велики: шематски прикази, упутства о примени апарата, инструмената или пак материјала, хемикалија, рецепти, 

декларације, краћи стручни текстови чији је садржај релевантан за тематске садржаје стручних предмета, извештаји, каталози, програми сајамских активности и 

сл. Веома је битно у раду са таквим текстовима одредити добру дидактичку подршку. Добро осмишљени налози упућују на то да одређене текстове, у зависности 

од тежине и важности информација које они носе, треба разумети глобално, селективно или пак детаљно. Продуктивне вештине треба ограничити на строго 

функционалну примену реалну за захтеве струке. То подразумева писање кратких порука, мејлова у оквиру пословне комуникације (поруџбенице, рекламације, 

захтеви, молбе) и вођење усмене комуникације која омогућава споразумевање на основном нивоу било у директном контакту са саговорником или у телефонском 

разговору. 

Начин провере  остварености исхода 

Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По правилу, наставник је 

обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу на часу (делу часа). Поред писмених, у 

складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака (усмених, практичних - примерених могућностима ученика и 

њиховој оптерећености разним обавезама). 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Други 

Образовни профил: Техничар за заштиту животне средине 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

35    

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл. гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2003, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ наставе је унапређивање ликовне писмености и естетских критеријума, оспособљавање за успешну визуелну и вербалну комуникацију. 

Задаци наставе су да ученици: 

- унапреде знања о ликовним законитостима, техникама, материјалима и прибору и буду оспособљени за примену стеченог знања у настави и свакодневном 

животу;  

- упознају национално и светско културно и уметничко наслеђе и развију одговоран однос према очувању културне и уметничке баштине;  

- унапреде естетске критеријуме;  

- развијају визуелно опажање, моторику, стваралачко и критичко мишљење, радозналост, имагинацију и иновативност кроз разноврсне ликовне и проблемске 

задатке и буду оспособљени да стечена искуства примењују у настави других предмета, свакодневном животу, даљем школовању и будућем занимању;  

- стекну увид у значај повезаности ликовног стваралаштва са осталим уметностима, наукама и процесима рада;  

- буду оспособљени за индивидуални и тимски рад;  

- буду оспособљени да примене стечена знања и умења у уређењу, унапређењу и очувању животне и радне средине. 

Садржај 

I. Целина  

а) Општи појмови  

Шта је уметност. Уметност у простору, уметност у времену. Уметност и природа. Уметност и друштво.  

б) Самостално ликовно изражавање  

Линија као елемент уметничког израза. Боја као средство сликарског обликовања. Тродимензионално обликовање.  

в) Уметничко наслеђе  

Појава уметничког стварања. Праисторијски споменици на територији Србије.  

Уметност старог Истока.  

Развој уметности у Грчкој. Најзначајнија остварења и водећи уметници.  

Уметност старог Рима. Антички споменици у Србији. Појава хришћанске уметности. Византијска уметност. Исламска уметност.  

II. Целина  

а) Општи појмови  

Перспектива: инверзна, линеарна, ваздушна.  



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 2314 
 

б. Уметничко наслеђе  

Средњевековна уметност западне Европе.  

Српска средњовековна уметност: Рашка школа, Српска средњовековна уметност од 1300-1371. год. и Моравска школа (избор споменика по архитектури и 

живопису).  

Рана и висока ренесанса у Италији. Водећи представници и њихова дела.  

в) Самостално ликовно изражавање. Простор. Перспектива.  

III. Целина  

а) Општи појмови  

Светло и сенка као елементи сликарског и скулпторског обликовања.  

б. Самостално ликовно изражавање. Светлински односи. Боја.  

в) Уметничко наслеђе  

Барокна уметност - опште одлике и водећи уметници барока (Бернини, Каравађо, Веласкез, Рубенс, Рембрант). Уметност 19. века (неокласицизам, романтизам и 

реализам) у Европи и Србији и водећи представници (Давид, Енгр, Жерико, Делакроа, Рид, Тарнер, Курбе; Катарина Ивановић, Ђура Јакшић, Новак Радонић, Паја 

Јовановић, Урош Предић и Ђорђе Крстић).  

IV. Целина  

а) Општи појмови  

Нови облици изражавања у уметности.  

б) Уметничко наслеђе  

Правци у уметности крајем 19. века: импресионизам и постимпресионизам. Уметност прве половине 20. века: опште одлике, најпознатији правци и појаве. 

Тенденције у уметности друге половине 20. века.  

в) Самостално ликовно изражавање.  

Композиција (Компоновање објеката у одређеном простору с обзиром на намену). Фотографија. Филм - покретна слика. 

Начин остваривања програма 

Садржаји програма у оквиру једне целине равноправно чине: теорија обликовања, самостално ликовно изражавање, уметничко наслеђе.  

Теорија обликовања се реализује кроз теоретски и практичан рад и у функцији је унапређивања ликовне писмености (ликовни елементи и принципи 

компоновања), овладавања традиционалним и савременим техникама и материјалима и оспособљавања ученика да стечена знања и умења примењују у настави, 

свакодневном животу, даљем школовању и будућем занимању. Обрада теоретских садржаја укључује и рад на ликовним задацима, посредно и непосредно 

проучавање репрезентативних уметничких дела и перцепцију природе и окружења, а увежбавање се реализује кроз проблемске задатке.  

Самостално ликовно изражавање подразумева стваралачко изражавање традиционалним и савременим медијима у складу са индивидуалним способностима и 

интересовањима ученика. Ученицима је потребно омогућити самостални избор медија, мотива, техника, материјала и формата.  

Ученике треба упознати са најзначајнијим уметничким делима светске уметности, а већу пажњу посветити националном културном и уметничком наслеђу. 

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

поређење и успостављање веза између различитих садржаја (нпр. повезивање садржаја предмета са свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); 

самопроцену и процену ликовних и уметничких дела и ефикасну визуелну и вербалну комуникацију.  

Креативност подразумева подршку ученицима да откривају, експериментишу, успостављају нове односе и долазе до нових решења у различитим активностима и 

оспособљавање ученика да стечено искуство примене у другим наставним предметима, свакодневном животу и будућим занимањима.  

За подстицање креативности неопходно је имати у виду значај мотивационих садржаја, домен ученичких доживљаја и корелацију.  

Развој стваралачког мишљења треба подстицати у свим наставним активностима и садржајима у којима је то могуће.  
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Садржаји се реализују кроз следеће облике наставе:  

- индивидуални;  

- фронтални;  

- рад у паровима;  

- групни или тимски;  

- домаћи рад;  

- екскурзије, посете локалитетима, музејима, галеријама, установама за образовање уметника, уметничким атељеима; сусрете са уметницима и активно учешће у 

културним и уметничким манифестацијама и активностима.  

Корелација са другим предметима:  

- Музичка култура;  

- Српски језик и књижевност;  

- Историја;  

- Географија;  

- Биологија;  

- Физика;  

- Хемија;  

- Математика;  

- Рачунарство и информатика.  

Начин провере остварености исхода 

У настави ликовне културе оцењује се активност ученика, процес рада и постигнути напредак, а вреднује и самовреднује резултат рада.  

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Други 

Образовни профил: Техничар за заштиту животне средине 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл. гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2003, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно - образовним подручјима, 

допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени 

моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада. 

Задаци наставе физичког васпитања су: 

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

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

- подстицање 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.  

Садржај 

1. АТЛЕТИКА  

У свим атлетским дисциплинама треба радити на развијању основних моторичких особина за дату дисциплину;  

1.1. Трчање:  

Усавршавање технике трчања на кратке и средње стазе:  

100 м ученици и ученице;  

800 м ученици и ученице ;  

штафета 4 x 100 м ученици и ученице.  

Вежбање технике трчања на средњим стазама умереним интензитетом и различитим темпом у трајању од 5 до 10 мин.  

Крос: јесењи и пролећни  

800 м ученице;  

1000 м ученици.  

1.2. Скокови:  

Скок удаљ корачном техником.  



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 2317 
 

Скок увис леђном техником.  

1.3. Бацања:  

Бацање кугле, једна од рационалних техника (ученице 4 кг, ученици 5 кг).  

Спровести такмичења у одељењу, на резултат, у свим реализованим атлетским дисциплинама.  

2. СПОРТСКА ГИМНАСТИКА: ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ  

Напомена:  

- Наставник олакшава, односно отежава програм на основу моторичких способности и претходно стечених умења ученика.  

2.1. Вежбе на тлу  

За ученике и ученице:  

- из упора за рукама, зибом, провлак згрчено напред до упора пред рукама  

- колут напред и спојено усправом и искораком леве/десне ноге вага претклоном и заножењем, издржај,  

- премет странце упором у "бољу" страну (на пример: улево) и спојено и спојено премет странце у "слабију" страну (удесно)  

- за напредни ниво: премет напред упором  

2.2. Прескок  

За ученике коњ у ширину висине 120 цм; за ученице 110 цм:  

- згрчка;  

- разношка  

- за напредни ниво: склонка и прескоци са заножењем  

2.3. Кругови  

За ученике /доскочни кругови/:  

- њих, зањихом саскок (чување)  

2.4. Разбој  

За ученике /паралелни разбој/:  

- из упора седећег разножно пред рукама, узручењем прехват испред тела, вучењем склоњено став на раменима, издржај, спуст назад у упор седећи разножно, 

прехват до упора седећег разножно пред рукама, сножити и зањихом саскок.  

За ученице /двовисински разбој, једна притка, вратило/:  

- вис на в/п лицем према н/п: клим, премах згрчено једном ногом до виса лежећег на н/п, прехват (може разноручно) на н/п до упора јашућег; премах одножно 

предножном уназад до упора предњег; замахом уназад - зањихом саскок пруженим телом;  

- једна притка: наскок у упр предњи, премах одножно једном ногом до упора јашућег; премах одножно заножном до упора стражњег; саскок саседом - замахом 

ногама унапред).  

2.5. Вратило  

За ученике  

дочелно:  

- из упора предњег премаси одножно  

доскочно  

- успостављање њиха климом, њих у вису (повећавати амплитуду), саскок у зањиху  

2.6. Греда  

За ученице /висока греда/:  

- лицем према десном крају греде, чеоно: залетом и суножним одскоком наскок у упор чучећи; окрет за 90° удесно; усправ у успон, окрет у успону за 180° улево, 
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лагано трчање на прстима, скок са променом ногу, кораци у успону до краја греде; саскок згрчено (бочно у односу на греду).  

2.7. Коњ са хватаљкама  

За ученике:  

- из упора пред рукама (упора стражњег), коло заножно левом, коло заножно десном.  

СПОРТСКА ИГРА (по избору)  

Понављање и учвршћивање раније обучених елемената. Даље проширивање и продубљавање техничко-тактичке припремљености у складу са изборним 

програмом. Учествовање на такмичењима на нивоу одељења, школе и међушколских такмичења.  

Минимални образовни захтеви:  

Атлетика: трчање на 100 м за ученике и ученице, трчање на 800 м за ученике и 500 м за ученице, скок удаљ, скок увис, бацање кугле - на резултат.  

Такмичење у тробоју (трчање, скок увис, бацање кугле на резултат).  

Вежбе на справама и тлу:  

Школско такмичење (одељење, школа): актив наставника физичког васпитања бира справе на којима ће се ученици такмичити.  

За напредније ученике: састави из програма школских спортских такмичења и учешће на вишим нивоима школских такмичења.  

Минимални образовни захтеви:  

За ученике: наставни садржаји из програма вежби на тлу, прескока, једне справе у упору и једне справе у вису;  

За ученице: наставни садржаји из програма вежби на тлу, прескока, греде и двовисинског разбоја.  

Начин остваривања програма 

Програм физичког васпитања је наставак програма физичког васпитања у основној школи, с тим што је усмерен на још интензивније остваривање индивидуалних 

и друштвених потреба у области физичке културе. Ради тога, овај програм заснован је на индивидуализацији процеса физичког васпитања:  

- обезбеђује повезивање знања са животом и праксом и каснијим опредељењима ученика;  

- заснован је на изборној настави за коју се ученици определе према свом афинитету и потребама;  

- обавезује школу на остваривање одређених задатака у овој области.  

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА  

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

Током реализације часова физичког васпитања давати информације о томе које вежбе позитивно утичу на статус њиховог организма, с обзиром на карактеристике 

њихове професије, а које негативно утичу на здравље;  

Ученици који похађају четворогодишње стручне школе далеко су више оптерећени у редовном образовању практичном и теоријском наставом од осталих 

ученика. Због тога је физичко васпитање, у овим школама, значајно за активан опоравак ученика, компензацију и релаксацију с обзиром на њихова честа статичка 

и једнострана оптерећења. Теоријска знања из области физичких активности су од великог значаја за укупним бављењем физичким вежбама.  

Облици наставе  

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:  

теоријска настава;  

мерење и тестирање;  

практична настава.  

Подела одељења на групе  

Одељење се не дели приликом реализације;  

Настава се изводи фронтално и по групама, у зависности од карактера методске јединице која се реализује. Уколико је потребно, нарочито за вежбе из корективне 

гимнастике, приступ је индивидуалан.  
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Место реализације наставе  

Теоријска настава се реализује у учионици или у сали, истовремено са практичном наставом;  

Практична настава реализује се на спортском вежбалишту (сала, спортски отворени терени, базен, клизалиште, скијалиште).  

Препоруке за реализацију наставе  

Настава се реализује у циклусима који трају приближно 10-12 часова (узастопних). Наставнику физичког васпитања је остављено да, зависно од потреба, 

прецизира трајање сваког циклуса, као и редослед њиховог садржаја.  

Садржај циклуса је:  

- за проверу нивоа знања на крају школске године - један;  

- за атлетику - један;  

- за гимнастику: вежбе на справама и тлу - један;  

- за спорт по избору ученика - два;  

- за повезивање физичког васпитања са животом и радом - један.  

Начин остваривања програма  

Садржаји програма усмерени су на: развијање физичких способности; спортско-техничко образовање; повезивање физичког васпитања са животом и радом.  

Годишњи план, програм и распоред кросева, такмичења, зимовања и других облика рада утврђује се на почетку школске године на наставничком већу, на предлог 

стручног већа наставника физичког васпитања.  

Стручно веће наставника физичког васпитања, самостално, одређује редослед обраде појединих садржаја програма и циклуса.  

Часови у току недеље треба да буду распоређени у једнаким интервалима, не могу се одржавати као блок часови. Настава се не може одржавати истовремено са 

два одељења ни на спортском терену ни у фискултурној сали.  

У свим разредима настава физичког васпитања се реализује одвојено за ученике и одвојено за ученице, а само у школама које имају по два паралелна објекта за 

физичко васпитање дозвољена је истовремена реализација часа.  

ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ  

Из фонда радних дана и за извођење редовне наставе школа у току школске године организује:  

Два целодневна излета са пешачењем:  

II разред до 12 км (укупно у оба правца);  

Два кроса: јесењи и пролећни.  

Стручно веће наставника физичког васпитања утврђује програм и садржај излета, и дужину стазе за кросеве, према узрасту ученика.  

Школа организује и спроводи спортска такмичења, као јединствени део процеса наставе физичког васпитања. Спортска такмичења организују се у оквиру радне 

суботе и у друго време које одреди школа. Међушколска спортска такмичења организују се у оквиру календара које одреди Савез за школски спорт и олимпијско 

васпитање Србије које је уједно и организатор ових такмичења.  

Начин провере  остварености исхода 

Праћење напретка ученика у физичком васпитању се обавља сукцесивно у току читаве школске године, на основу методологије праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичком васпитању - стандарди за оцењивање физичких способности ученика и постигнућа у спортским играма.  

Оквирни број часова по темама:  

Тестирање и провера савладаности стандарда из основне школе (6 часова).  

Теоријских часова (2 у првом и 2 у другом полугодишту).  

Атлетика (12 часова).  

Гимнастика: вежбе на справама и тлу (12) часова.  
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Спортска игра: по избору школе (12 часова).  

Физичка активност, односно спортска активност:у складу са могућностима школе а по избору ученика (10 часова).  

Пливање (10 часова).  

Провера знања и вештина (4 часа).  

ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ  

Из фонда радних дана и за извођење редовне наставе школа у току школске године организује:  

Два целодневна излета са пешачењем:  

II разред до 12 км (укупно у оба правца);   

Два кроса: јесењи и пролећни.  

Стручно веће наставника физичког васпитања утврђује програм и садржај излета, и дужину стазе за кросеве, према узрасту ученика.  

Школа организује и спроводи спортска такмичења, као јединствени део процеса наставе физичког васпитања. Спортска такмичења организују се у оквиру радне 

суботе и у друго време које одреди школа. Међушколска спортска такмичења организују се у оквиру календара које одреди Савез за школски спорт и олимпијско 

васпитање Србије које је уједно и организатор ових такмичења. 
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Наставни предмет: ИСТОРИЈА 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Други 

Образовни профил: Техничар за заштиту животне средине 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл. гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2003, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ наставе историје је 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); унапређивање функционалних 

вештина и компетенција неопходних за живот у савременом друштву (истраживачких вештина, критичког и креативног мишљења, способности изражавања и 

образлагања сопствених ставова, разумевања мултикултуралности, развијање толеранције и културе аргументованог дијалога); оспособљавање за ефикасно 

коришћење информационо-комуникационих технологија; развијање свести о потреби сталног усавршавања и свести о важности неговања културно-историјске 

баштине. 

Задаци наставе историје су да ученици: 

- стекну и прошире знања о националној и општој историји (политичкој, економској, друштвеној, културној...), да разумеју узроке и последице историјских 

догађаја, појава и процеса, и улогу истакнутих личности у развоју људског друштва;  

- поседују свест о повезаности појава из прошлости са појавама из садашњости;  

- разумеју да национална историја представља саставни део регионалне, европске и глобалне историје;  

- развијају истраживачки дух и критички однос према прошлости самосталном анализом различитих историјских извора и литературе и проналажењем и 

систематизовањем стечених информација;  

- буду оспособљени за проналажење, прикупљање и коришћење информација датих у различитим симболичким модалитетима (историјске карте, графикони, 

табеле...) и њихово повезивање са претходним историјским знањем;  

- буду оспособљени да препознају различита тумачења истих историјских догађаја;  

- повезују стечена знања и вештине са садржајима сродних наставних предмета;  

- буду оспособљени за примену стечених знања и практичних вештина у свакодневном животу;  

- унапређују вештине неопходне за индивидуални и тимски рад (комуникативност, образлагање сопствених ставова, аргументовани дијалог...);  

- развијају одговорност, систематичност, прецизност и позитивни став према учењу;  

- развијају свест о квалитету стеченог знања и потреби сталног усавршавања. 

Садржај 

Свет у другој половини XIX и почетком XX века  

Друштвено-економске и културне прилике:  
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Економски напредак; друга индустријска револуција. Пораст националног богатства у развијеним земљама, друштвено раслојавање, грађанске и радничке 

политичке странке. Опште одлике културе.  

Међународни односи:  

Интересне сфере великих сила и подела колонија у Азији и Африци. Формирање политичких и војних савеза и међународне кризе.  

Србија, Црна Гора и њихови суседи у другој половини XIX и почетком XX века  

Србија у другој половини XIX и почетком XX века:  

Друга владавина Милоша и Михаила Обреновића, намесништво и устав из 1869. године; владавина Милана Обреновића, ослободилачки ратови 1876-1878. године 

и стицање независности; проглашење краљевине, настанак модерних политичких странака, Тимочка буна 1883. године, српско-бугарски рат 1885. године, 

владавина Александра Обреновића; Мајски преврат и успон демократије (Петар И Карађорђевић). Културне прилике и привредни развој крајем XIX и почетком 

XX века.  

Црна Гора у другој половини XIX и почетком XX века:  

Ослободилачки рат 1876-1878. године и стицање независности; апсолутизам књаза Николе Петровића; устав из 1905. године и страначке борбе, проглашење 

краљевине.  

Срби у Аустроугарској у другој половини XIX и почетком XX века:  

Аустро-угарска нагодба и њене последице; покрет Светозара Милетића и црквено-школска аутономија; положај Срба у Војној крајини, цивилној Хрватској и 

Славонији. Хрватско-српска коалиција. Босна и Херцеговина под аустроугарском влашћу - окупациони режим, национални односи, аграрно питање, анексија.  

Балкански ратови:  

Супротности између балканских држава; Балкански савез; Први и Други балкански рат и њихов историјски значај.   

Први светски рат и револуције у Русији и Европи  

Први светски рат:  

Карактер рата и главни фронтови, ток рата и најзначајније битке; Фебруарска и Октобарска револуција у Русији; револуције у Немачкој и Мађарској. Распад 

царстава. Србија и Црна Гора у рату (Церска, Колубарска и Мојковачка битка, Солунски фронт); југословенска идеја (Нишка, Крфска и Женевска декларација); 

проглашење Краљевине СХС.  

Свет између два светска рата  

Друштвене, политичке, привредне и културне прилике:  

Друштвене прилике и превирања, криза демократије и појава тоталитарних идеја (комунизам, фашизам и нацизам); раднички покрет; прилике у СССР-у; 

модернизација привреде; велика економска криза и модели њеног решавања. Основне одлике развоја културе.  

Међународни односи:  

Победничке и поражене земље; Друштво народа; заоштравање међународних односа; грађански рат у Шпанији, аншлус Аустрије, Минхенски споразум, пакт 

Рибентроп - Молотов.  

Југославија између два светска рата:  

Конституисање Краљевине СХС и Видовдански устав (1921); политичке, економске и културне прилике, национално питање; лични режим краља Александра и 

устав из 1931. године; намеснички режим - влада Милана Стојадиновића, стварање Бановине Хрватске и влада Цветковић - Мачек (1939); спољна политика 

југословенске државе.  

Други светски рат  

Свет у Другом светском рату:  

Карактер рата и главни фронтови; победе сила осовине у првој фази рата; образовање Антифашистичке коалиције; прекретнице у рату (Стаљинград и Ел 

Аламејн). Геноцид, холокауст и концентрациони логори. Покрети отпора у Европи. Савезничке конференције (Техеран, Јалта, Потсдам); супротности међу 

савезничким силама.  
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Југославија у Другом светском рату:  

Приступање Тројном пакту и војни пуч 27. марта 1941, Априлски рат и војни слом, окупација, деоба територија и квислиншки режими, Независна Држава 

Хрватска и политика геноцида над Србима, Јеврејима и Ромима; устанци и организовани покрети отпора, револуционарно освајање власти, грађански рат, 

најзначајније војне операције, савезничка политика према Југославији, основи новог државног уређења, завршне операције за ослобођење југословенског 

простора, жртве рата и допринос савезничкој победи.  

Свет и Југославија после Другог светског рата  

Друштвене, политичке и привредне прилике:  

Промена односа снага међу великим силама, хладни рат; стварање блокова; Улога ОУН у очувању мира, антиколонијални покрети; Покрет несврстаних. Свет у 

савременом добу - распад СССР, нестанак Источног блока, ЕУ, глобализација, научно-технолошка револуција.  

Југославија после Другог светског рата:  

Конституисање југословенске федерације и њено међународно признање; политичке, економске и културне прилике; сукоб са Информбироом, сарадња са 

Западом, улога у Покрету несврстаних; самоуправни концепт социјалистичког развоја, устав из 1974. године, дезинтеграција и распад југословенске државе; 

настанак нових држава; демографске, економске и културне последице нестанка Југославије; Косовско питање, раздвајање Србије и Црне Горе. 

Начин остваривања програма 

Полазну тачку програма чине циљ и задаци овог предмета, чија реализација треба да буде прилагођена узрасту и развојним карактеристикама ученика. Садржаје 

треба прилагођавати ученицима, како би најлакше и најбрже достигли наведени циљ. Наставник има слободу да сам одреди распоред и динамику активности за 

сваку тему, уважавајући циљ и задатке предмета.  

Програм се може допунити садржајима из прошлости завичаја, чиме се код ученика постиже јаснија представа о историјској и културној баштини у њиховом крају 

(археолошка налазишта, културно-историјски споменици, музејске збирке...).  

У средњим школама на наставном језику неке од националних мањина могу се, осим садржаја из њихове историје који су дати у програму, обрадити и проширени 

наставни садржаји из прошлости тог народа. При томе, наставници ће настојати да, коришћењем разноврсних извора и релевантне историографске и етнографско-

антрополошке литературе, ученицима пруже могућност да стекну јасну представу о прошлости народа коме припадају, али и окружења у коме живе: какав им је 

био начин живота и које су значајне личности обележиле њихову историју.  

Важно је искористити велике могућности које историја као наративни предмет пружа у подстицању ученичке радозналости, која је у основи сваког сазнања. 

Наставни садржаји треба да буду представљени као "прича", богата информацијама и детаљима, како би историјски догађаји, појаве и процеси били предочени 

јасно, детаљно и динамично. Настава би требало да помогне ученицима у стварању што јасније представе не само о томе шта се десило, већ и зашто се десило и 

какве су последице проистекле.  

Посебно место у настави историје имају питања, она која поставља наставник ученицима, и она која долазе од ученика, подстакнута оним што су чули у учионици 

или што су сазнали ван ње, користећи различите изворе информација. Добро осмишљена питања наставника имају подстицајну функцију за развој историјског 

мишљења и критичке свести, како у фази утврђивања и систематизације градива, тако и у обради наставних садржаја. У зависности од циља који наставник жели 

да оствари, питања могу имати различите функције: фокусирање пажње на неки садржај или аспект, подстицање поређења, трагање за појашњењем итд.  

Да би схватио догађаје из прошлости, ученик треба да их "оживи" у свом уму, у чему велику помоћ може пружити употреба различитих историјских текстова, 

карата и других извора историјских података (документарни и играни видео и дигитални материјали, музејски експонати, илустрације), обилажење културно-

историјских споменика и посете установама културе. Коришћење историјских карата изузетно је важно, јер омогућава ученицима да на очигледан и сликовит 

начин доживе простор на коме су се догађаји одвијали, олакшавајући им праћење промена на одређеној територији.  

Треба искористити и утицај наставе историје на развијање језичке и говорне културе (беседништва), будући да историјски садржаји богате и оплемењују језички 

фонд ученика. Неопходно је имати у виду интегративну функцију историје, која у образовном систему, где су знања подељена по наставним предметима, помаже 

ученицима да схвате повезаност и условљеност географских, економских и културних услова живота човека кроз простор и време. Треба избегавати фрагментарно 
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и изоловано учење историјских чињеница, јер оно има најкраће трајање у памћењу и најслабији трансфер у стицању других знања и вештина.  

Како би циљеви наставе историје били што потпуније остварени, препоручује се и примена дидактичког концепта мултиперспективности.  

Одређене теме, по могућности, треба реализовати са одговарајућим садржајима из сродних предмета, а посебну пажњу треба посветити оспособљавању ученика за 

ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија (употреба Интернета, прављење Power point  презентација, коришћење дигиталних аудио-

визуелних материјала и израда реферата и матурског рада) 

Начин провере остварености исхода 

Пожељно је што више користити различите облике организоване активности ученика (индивидуални рад, рад у пару, рад у групи, радионице или домаћи задаци, 

као што су семинарски радови, презентације, самостални и групни пројекти...). 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: МАТЕМАТИКА  

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Други 

Образовни профил: Техничар за заштиту животне средине 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

105    

Недељни фонд часова: 3    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл. гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2003, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

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. 

Садржај 

Степеновање и кореновање .................................... (19) 

Степени са целим изложиоцем Децимални запис броја у стандардном облику Функција y=xᵐ, (m≤4)и њен график Појам n-тог корена Рационалисање имениоца 

Степени са рационалним изложиоцем Комплексни бројеви 

Квадратна једначина и квадратна функција ..... (28) 

Квадратна једначина, Решавање непотпуне квадратне једначине Потпуна квадратна једначина и њено решавање Природа решења квадратне једначине 

Вијетове формуле Растављање квадратног тринома на чиниоце Једначине које се своде на квадратне. Примене квадратних једначина Квадратна функција, појам и 

канонски облик Знак квадратног тринома Ток и график функције у=ах2+бх+с, а>0;  а<0 Квадратне неједначине Системи од једне квадратне и једне линеарне 
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једначине Простије ирационалне једначине 

Експоненцијална функција, логаритамска функција (16) 

Експоненцијална функција Експоненцијалне једначине Експоненцијалне неједначине Логаритам, појам и особине Логаритамска функција Основна правила 

логаритмовања Превођење логаритма из једне у другу основу Логаритамске једначине 

Тригонометријске функције ....................  (30)  

Мерење угла, радијан, уопштавање појма угла Тригонометријске функције произвољног угла Свођење тригонометријских функција ма ког угла на оштар угао 

Адиционе формуле Тригонометријске функције двоструког угла Тригонометријске функције половине угла Графици тригонометријских функција 

Тригонометријске једначине Тригонометријске неједначине Синусна теорема и косинусна теорема Решавање троугла 

 НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска писмена задатка са једночасовним исправкама (12).  

Начин остваривања програма 

Битне карактеристике програма  

Основне карактеристике програма математике су: усклађеност са програмом математике за основну школу; заступљеност заједничких садржаја из програма 

математике за гимназије и стручне школе; логичка повезаност садржаја, посебно са аспекта развоја математике; настојање, где год је то било могуће, да садржаји 

математике претходе садржајима других предмета у којима се математика примењује; заступљеност оних елемената развоја математике који чине основу 

математичке културе свих свршених ученика средњих школа; хоризонтална и вертикална усклађеност између програма математике за поједине групације струка и 

степена стручне спреме, као и између ових програма и програма за поједине смерове у гимназији (распоред тема по разредима, њихов обим, основни захтеви  и 

сл.).  

При избору садржаја програма била је врло значајна образовна и васпитна функција наставе математике и њен допринос даљем оспособљавању ученика да 

логички мисле и стваралачки приступају решавању различитих проблема, јер таква оспособљеност (захваљујући адекватним математичким садржајима и 

методама) има широки утицај на многобројне делатности и омогућава касније ефикасно учење.  

Веома су значајни и практични циљеви наставе математике. То значи да се води рачуна о примени математике у животу, пракси и другим научним областима које 

ученици на овом когнитивном нивоу изучавају или ће их учити касније.  

За реализацију циља и задатака наставе математике изабрани садржаји програма су довољно приступачни свим ученицима. Они такође могу и стимулативно 

деловати на ученике, јер они имају могућност да их усвоје и на нешто вишем нивоу (већи степен апстракције и генерализације, синтезе и примене, стваралачко 

решавање проблема). У вези с тим, строгост у интерпретацији садржаја треба да буде присутна у прихватљивој мери, уз ослањање на математичку интуицију и 

њено даље развијање. Мотивација и интуитивно схватање проблема треба да претходе строгости и критичности, а излагање градива мора бити праћено добро 

одабраним примерима. Након довољног броја урађених примера треба приступити генералисању појма, чињенице и сл. Наиме, школска математика не може бити 

сасвим формализована, тј. изложена строго дедуктивно. Колико ће она строга бити одређује уџбеник и наставник математике (у зависности од фонда часова, 

састава одељења и предзнања ученика). 

Неке опште напомене  

1. Да би се остварио постављени циљ, наставе математике, неопходно је у току наставе успешно реализовати одређене образовне, васпитне и практичне задатке, 

истакнуте, на почетку програма.  

Услови за успешну реализацију програма математике су: правилно планирање и редовно припремање наставника за извођење наставе; целисходно коришћење 

фонда часова и добро организован наставни процес; комбинована примена савремених наставних метода и разноврсност облика рада са ученицима, уз смишљено 

одабирање и припремање примера и задатака и употребу одговарајућих наставних средстава, учила за наставу математике и рачунара. Све то треба да одрази 

интенције програма: подизање нивоа наставе и њену актуелизацију, стварање услова у којима ће ученици сопственим напорима усвајати трајна и активна 

математичка знања и оспособљавати се за примену тих знања и стицање нових знања.  

Тако организована и извођена настава математике, уз пуно интелектуално ангажовање ученика у свим фазама наставног процеса, у већој мери је ефикасна и 
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продуктивна. Такође подстиче самоиницијативу ученика у стицању знања и доприноси изграђивању радних навика и подизању радне културе ученика (што је и 

важан васпитни задатак наставе).  

2. Реализација програма математике, посебно у И разреду, треба да представља природан прелаз од наставе у основној школи и да се заснива на већ стеченим 

математичким знањима ученика (што омогућава доста добра вертикална повезаност програма математике у средњим школама и основној школи). Објективна 

ситуација изискује и извесно систематско утврђивање и обнављање оних садржаја из програма основне школе на којима се заснива обрада садржаја у средњој 

школи, а то се може постићи интегрисањем појединих садржаја из основне школе у обраду нових садржаја на оном месту где је то потребно и у оној фази наставе 

када је то актуелно (обнављање на самом часу и самостално обнављање од стране ученика кроз домаћи рад и сл.). То претпоставља смишљено и студиозно 

планирање градива од стране наставника.  

3. У погледу математичке терминологије мора постојати континуитет у односу на коришћену (прописану) терминологију у основној школи.  

4. Ради осавремењивања наставе математике и ефикаснијег усвајања садржаја, пожељно је да се обезбеди и присуство рачунарске подршке у настави математике 

(у почетној фази у фронталном облику рада и уз коришћење узорних демонстрационих програмских апликација, уколико нема услова за масован индивидуални 

рад ученика на рачунару у оквиру наставе математике). 

Степеновање и кореновање. У овој наставној теми треба посветити пуну пажњу усвајању појма степена и корена и савлађивању операција са њима (на 

карактеристичним, али не много сложеним задацима). Од посебног је значаја релација √ а²=│а│, а такође и децимални запис броја у тзв. стандардном облику а • 

10н, где је 1< а <10 и н З. Рационалисање обрадити на примерима у којима су имениоци облика: √а,√а ± √б. Функцију у = xн испитивати само у неколико 

случајева (за н ≤ 4), са закључком о облику графика када је изложилац н паран и када је непаран број. У вези са комплексним бројевима треба обрадити само 

основне појмове и чињенице које ће бити неопходне при изучавању садржаја о квадратној једначини. 

Квадратна једначина и квадратна функција. Садржаји ове теме значајни су са становишта систематског изграђивања алгебре и практичних примена. Треба 

решавати и једначине са непознатом у имениоцу разломка, које се своде на квадратне једначине, као и једноставније једначине са параметрима. Посебну пажњу 

посветити примени квадратних једначина и неједначина у решавању разноврсних, а једноставнијих проблема. Неопходно је да ученици добро науче да скицирају 

и "читају" график квадратне функције. При испитивању квадратне функције у већој мери треба користити управо њен график (његову скицу), не инсистирајући 

много на одређеној "шеми испитивања функције" у којој цртање графика долази тек на крају. Квадратне неједначине треба решавати користећи знања о знаку 

квадратног тринома, као и знања о решавању линеарних неједначина. Решавати и једноставније ирационалне једначине (у програмима M12-M14). 

Експоненцијална и логаритамска функција. Приликом обраде ових функција, за уочавање њихових својстава користити првенствено графичке интерпретације. 

На једноставним примерима упознати одређивање логаритама без употребе џепних рачунара (у циљу продубљивања појма логаритма). Логаритмовање обрадити у 

мери неопходној за практичне примене (уз коришћење џепних рачунара). 

Тригонометријске функције При дефинисању и уочавању својстава тригонометријских функција ма ког угла и тзв. свођењу на први квадрант треба користити 

тригонометријски круг, као и симетрију (осну и централну). Упоредо са одређивањем вредности тригонометријских функција, треба решавати и тригонометријске 

једначине облика: sin  ax =б, cos ax =б, tg ax=б. Ученици треба да схвате да се многи научни и технички проблеми моделују тригонометријским функцијама, па је 

зато неопходно настојати да упознају основна својства ових функција, а првенствено да умеју скицирати и "читати" њихове графике. Посебну целину у 

тригонометријским садржајима представљају адиционе теореме и њихове последице. Оне су значајне не само за одређене идентичне трансформације у самој 

тригонометрији, већ и за примене у неким другим предметима. Зато овој целини треба посветити велику пажњу и градиво добро увежбати. Упознавањем синусне 

и косинусне теореме ученици треба да схвате да се проширују могућности примене тригонометрије на решавање ма којег троугла, као и на решавање разних 

проблема из метричке геометрије, физике и посебно струковне праксе. 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ФИЗИКА 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Други 

Образовни профил: Техничар за заштиту животне средине 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл. гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2003, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ наставе физике у средњој стручној школи јесте стицање функционалне писмености (природно-научне и техничке) и знања о физичким појавама и процесима 

и оспособљавање ученика за примену знања у струци и свакодневном животу, стицање радних навика, одговорности и способности за самосталан рад и за тимски 

рад, формирање основе за даље образовање. 

Задаци наставе физике су да ученици:  

- развијају природно-научну и техничку писменост;  

- стичу знања о физичким појавама значајним за струку и разумеју основне физичке законе;  

- развијају свест о значају експеримента у сазнавању, разумевању и проверавању физичких закона;  

- стекну способност за уочавање, формулисање, и решавање једноставнијих проблема;  

- развијају логичко и апстрактно мишљење и критички став у мишљењу;  

- схвате значај физике за технику и природне науке;  

- развијају способности и вештине за примену знања из физике у струци;  

- стичу знања о природним ресурсима, њиховој ограничености и одрживом коришћењу;  

- развијају правилан однос према заштити, обнови и унапређењу животне средине;  

- развијају радне навике, одговорност, систематичност, прецизност и позитиван став према учењу.  

Садржај 

I. Магнетно поље  

1. Магнетно поље струјног проводника. (Р)  

2. Магнетна индукција и јачина магнетног поља. Магнетни флукс. (П)  

3. Лоренцова сила. (П)  

4. Деловање магнетног поља на проводник са струјом. Амперова сила. Узајамно деловање два паралелна праволинијска струјна проводника. (Р)  

5. Електромагнетна индукција. Фарадејев закон и Ленцово правило. Самоиндукција и узајамна индукција. (П)  

Демонстрациони огледи:  

- Ерстедов оглед.  
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- Линије сила магнетног поља (помоћу гвоздених опиљака).  

- Лоренцова сила.  

- Деловање магнетног поља на рам са струјом.  

- Интеракција два паралелна струјна проводника.  

- Појава електромагнетне индукције (помоћу магнета, калема и галванометра).  

II. Осцилације  

1. Хармонијске осцилације (пример осциловања тела на опрузи). (П)  

2. Математичко клатно. (П)  

3. Пригушене осцилације. Принудне осцилације, резонанција. (Р)  

4. Електрично осцилаторно коло. Енергија електричног и магнетног поља. (П)  

Демонстрациони огледи:  

- Осциловање тега на опрузи.  

- Математичко клатно.  

- Пригушене осцилације.  

- Појава резонанције (механичке и електричне).  

Лабораторијска вежба  

- Математичко клатно.  

III. Таласи  

1. Настанак и простирање механичких таласа. Врсте таласа. (П)  

2. Величине којима се описује таласно кретање. (П)  

3. Прогресивни и стојећи таласи. (Р)  

4. Звук и његове основне карактеристике. (Р)  

5. Доплеров ефекат у акустици. (О)  

6. Настанак и својства електромагнетних таласа. Спектар електромагнетних таласа. Радар и његове примене. (Р)  

7. Таласна оптика. Интерференција, дифракција и поларизација светлости. (Р)  

8. Дисперзија светлости. (Р)  

Демонстрациони огледи:  

- Врсте таласа (помоћу таласне машине).  

- Својства звучних извора (монокорд, звучне виљушке, музички инструменти...) Звучна резонанција.  

- Одбијање, преламање таласа (таласна када).  

- Интерференција и дифракција светлости (помоћу ласера).  

- Поларизација светлости (поларизационим филтрима).  

- Разлагање беле светлости на спектар (стакленом призмом).  

Лабораторијске вежбе  

- Мерење брзине звука у ваздуху.  

- Мерење таласне дужине дифракционом решетком.  

IV. Основи квантне физике  

1. Квант енергије. Фотон (П).  

2. Фотоелектрични ефекат. Ајнштајнова једначина фотоефекта. (П)  
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3. Де Бројева формула. (Р)  

Демонстрациони огледи:  

- Фотоћелија.  

V. Основи атомске и нуклеарне физике  

1. Радерфордов модел атома. (Р)  

2. Боров модел атома. (Р)  

3. Рендгенско зрачење. (О)  

4. Спонтано и стимулисано зрачење. Ласер. (О)  

5. Састав и карактеристике атомског језгра. Дефект масе и енергија везе. Нуклеарне силе (Р).  

6. Радиоактивни распади језгра. Радиоактивно зрачење. (Р)  

7. Нуклеарне реакције. Фисија и фузија језгра. (Р)  

8. Детекција радиоактивног зрачења. Заштита од зрачења. (Р).  

Демонстрациони огледи:  

- Детекција радиоактивног зрачења.  

Начин остваривања програма 

Полазна опредељења при конципирању програма физике  

Наставни програм физике у средњој школи надовезује се структурно и садржајно на наставни програм физике у основној школи.  

Ученици треба да науче основне појмове и законе физике на основу којих ће разумети појаве у природи и имати целовиту слику о значају и месту физике у 

образовању, у струци и животу уопште. Они треба да стекну основу за даље школовање, првенствено на природно-научним и техничким факултетима, али и на 

свим осталим на којима физика као фундаментална наука има примену у струци (медицина, стоматологија...)  

Треба имати у виду да су у програмима редефинисани циљеви и задаци како би програми били прилагођени савременим научним и технолошким захтевима, као и 

савременим методичким и дидактичким поступцима, а наставни процес у складу са принципима, циљевима и општим исходима образовања. Стога програм 

физике у свим подручјима рада и у свим разредима треба читати и тумачити имајући стално на уму циљ и задатке наставе физике и образовања у целини.  

При измени програма физике узете су у обзир примедбе и сугестије наставника физике у стручним школама, изречене на стручним скуповима и семинарима, у 

мери која омогућава коришћење постојећих уџбеника.  

Тежило се и смањењу укупне оптерећености ученика. Програм је растерећен тако што су изостављени сви садржаји који нису неопходни за постизање 

постављених циљева и задатака наставе физике, као и методским приступом програмским садржајима.  

Имајући у виду да нису сви ученици подједнако заинтересовани и обдарени за физику, обогаћени су демонстрациони огледи, како бисмо наставу физике учинили 

занимљивијом и очигледнијом.  

Иако ово упутство за реализацију програма физике садржи неке опште педагошко-дидактичке елементе за остваривање програма у средњој школи и принципе на 

којима се заснива реализација образовно-васпитног процеса, сматрамо да ће бити од користи свим наставницима физике, јер се при реализацији програма, може 

прилагодити различитим подручјима рада и образовним профилима.  

1. Избор програмских садржаја  

Одабрани су они садржаји које на одређеном нивоу могу да усвоје сви ученици средњих стручних школа. То су углавном садржаји из класичне физике, који 

представљају основ за изучавање стручних предмета, а у знатно мањој мери елементи савремене физике неопходни за разумевање неких научних открића и 

технологија који могу битно да утичу на живот људи. При томе је узето у обзир да класична физика проучава појаве које су доступне чулима па се лакше могу 

разумети и прихватити, а имају и већу примену у свакодневној пракси и струци.  

2. Избор метода рада  
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Програм даје могућност коришћења разних метода и облика рада (предавање наставника, разговор, огледи, практичан рад ученика, радионице, самосталан рад 

ученика или рад у групама...). Наставник сам треба да одабере најпогоднији приступ у обради сваке конкретне теме у складу са потребама и могућностима 

ученика, као и наставним средствима којима располаже.  

На садржајима програма може се у потпуности илустровати суштина методологије истраживачког приступа у физици и другим природним наукама: посматрање 

појаве, уочавање битних својстава система на којима се појава одвија, мерење у циљу проналажења међузависности одабраних величина, планирање нових 

експеримената ради прецизнијег утврђивања тражених односа, формулисање физичких закона. У неким случајевима методички је целисходно увођење 

дедуктивне методе у наставу (нпр. показати како из закона одржања следе неки мање општи физички закони и сл.).  

3. Демонстрациони огледи  

Демонстрациони огледи чине саставни део редовне наставе физике, али су све мање заступљени. Присутна је недовољна опремљеност школа наставним 

средствима, у некима није заступљена ни кабинетска настава, али има и оних у којима се наставна средства не користе.  

Последњих година било је много семинара и стручних скупова на којима су кроз различите радионице приказани једноставни а ефектни огледи. Да не помињемо 

фестивале науке.  

Увођење једноставних експеримената за демонстрирање физичких појава има за циљ "враћање" огледа у наставу физике, развијање радозналости и интереса за 

физику и истраживачки приступ природним наукама.  

Једноставне експерименте могу да изводе и сами ученици (самостално или по групама) на часу или да их осмисле, ураде, анализирају и обраде код куће, 

користећи многе предмете и материјале из свакодневног живота.  

Наравно, наставници који имају могућности треба да у настави користе и сложеније експерименте.  

У настави свакако треба користити и рачунаре (симулације експеримената и појава, лабораторијске вежбе и обрада резултата мерења, моделирање, самостални 

пројекти ученика у облику семинарских радова и сл.).  

Начин презентовања програма  

За све четворогодишње стручне школе у којима се физика изучава према минималном плану годину или две године, са два часа недељно, програм је исти, а за 

различита подручја рада и образовне профиле предвиђени су различити програми (пре свега у складу са годишњим бројем часова физике и захтевима струке). 

Садржаји су подељени на одређени број тематских целина. Свака од тематских целина садржи одређени број тема.  

Програмски садржаји доследно су приказани у форми која задовољава основне методске захтеве наставе физике:  

- Поступност (од простијег ка сложенијем) при упознавању нових појмова и формулисању закона.  

- Очигледност при излагању наставних садржаја (уз сваку тематску целину побројано је више демонстрационих огледа а треба користити и симулације).  

- Повезаност наставних садржаја (хоризонтална и вертикална).  

Програм предвиђа да се унутар сваке веће тематске целине, после поступног и аналитичног излагања појединачних наставних садржаја, кроз систематизацију и 

обнављање изложеног градива, изврши синтеза битних чињеница и закључака и да се кроз њихово обнављање омогући да их ученици у потпуности разумеју и 

трајно усвоје. Поред тога, сваку тематску целину требало би започети обнављањем одговарајућег дела градива из претходног разреда или из основне школе. Тиме 

се постиже и вертикално повезивање наставних садржаја. Веома је важно да се кроз рад води рачуна о овом захтеву Програма, јер се тиме наглашава чињеница да 

су у физици све области међусобно повезане и омогућује се да ученик сагледа физику као кохерентну научну дисциплину у којој се почетак проучавања нове 

појаве наслања на резултате проучавања неких претходних.  

Редослед проучавања појединих тема није потпуно обавезујући. Наставник може прерасподелити садржаје према својој процени.  

Нивои образовно-васпитног рада  

Овога пута у садржајима програма није дат оријентациони број часова предвиђених за обраду наставних тема, обнављање градива и лабораторијске вежбе. То би 

могао бити "увод" у наставни процес у коме ће наставник, на основу дефинисаних циљева и задатака предмета, исхода и стандарда знања, самостално планирати 

број часова обраде, утврђивања... У овом "прелазном периоду", ипак ћемо дати табелу са оријентационим бројем часова, а у недостатку стандарда знања корисни 

ће бити нивои образовно-васпитних захтева, који дефинишу обим и дубину проучавања појединих елемената садржаја програма, а постојали су и до сада.  
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Први ниво: обавештеност (О)  

Обавештеност као ниво образовно-васпитних захтева изискује да ученик може да се сети - репродукује оно што је учио: термине, специфичне чињенице, методе и 

поступке, опште појмове, принципе (законе) или теорије. Значи, од ученика се очекује да градиво које је учио само познаје: да може да га искаже, исприча, опише, 

наведе и сл., тј. да може да га репродукује у битно неизмењеном облику.  

Други ниво: разумевање (Р)  

Разумевање као ниво образовно-васпитних захтева изискује да ученик буде оспособљен да градиво које је учио реорганизује: да одређене чињенице, појмове и 

принципе (законе) објасни, анализира, доведе у нове везе, које нису биле непосредно дате у градиву.  

Разумевање као образовно-васпитни ниво укључује у себе и претходни ниво - обавештеност. Уколико се овде градиво интерпретира, онда се то чини не у форми у 

којој је било претходно дато, већ у реорганизованом, тј. у битно измењеном облику.  

Трећи ниво: примена (П)  

Примена као ниво образовно-васпитних захтева изискује да ученик буде оспособљен да одређене генерализације, принципе (законе), теорије или опште методе 

примењује у решавању проблема и задатака.  

Овде је реч о примени оног што се зна и разуме у решавању нових проблема (задатака), а не о његовом јединственом, репродуктивном коришћењу у појединим 

ситуацијама. Примена као највиши образовно-васпитни ниво укључује у себе оба претходна нивоа - обавештеност и разумевање.  

Основни облици наставе и методска упутства за њихово извођење  

Физику је нужно представити ученицима као живу, недовршену науку, која се непрекидно интензивно развија и мења, а не као скуп завршених података, 

непроменљивих закона, теорија и модела. Зато је нужно истаћи проблеме које физика решава у садашњем времену.  

Данас је физика експликативна, теоријска и фундаментална наука и њеним изучавањем, заједно са осталим природним наукама, стичу се основе научног погледа 

на свет. Идеја фундаменталности физике у природним наукама и њен значај за технику морају да доминирају у настави физике.  

Ширењу видика ученика допринеће објашњење појмова и категорија, као што су физичке величине, физички закони, однос експеримента и теорије, веза физике с 

осталим наукама, нарочито с примењеним наукама и техником. Значајно је указати на везу физике и филозофије. Потребно је навести и етичке проблеме који се 

јављају као последица развијања науке и технике.  

Овако формулисан концепт наставе физике захтева појачано експериментално заснивање наставног процеса (демонстрациони огледи и лабораторијске вежбе, 

односно практични рад ученика).  

Усвојени концепт наставе физике захтева стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада, применом савремених методичких и 

дидактичких поступака у наставном процесу (пројектна, проблемска, активна настава и кооперативно учење) циљеви и задаци образовања као и циљеви наставе 

физике буду у пуној мери реализовани.  

Стицање техничке културе кроз наставу физике састоји се у развијању вештина техничких примена знања, у решавању техничких задатака и у приказивању 

одређених примена физике у свакодневном животу.  

После изучавања одговарајућих тематских целина, нужно је указати на заштиту човекове средине, која је загађена и угрожена одређеним физичко-техничким 

процесима и променама.  

При обради физичких основа енергетике потребно је усмерити ученике на штедњу свих врста енергије, а посебно електричне енергије.  

Циљеви и задаци наставе физике остварују се кроз следеће основне облике рада са ученицима:  

1. излагање садржаја теме уз одговарајуће демонстрационе огледе;  

2. решавање квалитативних и квантитативних задатака;  

3. лабораторијске вежбе;  

4. коришћење и других начина рада који доприносе бољем разумевању садржај теме (домаћи задаци, семинарски радови, пројекти...);  

5. систематско праћење рада сваког појединачног ученика.  

Веома је важно да наставник при извођењу прва три облика наставе наглашава њихову обједињеност. У противном, ученик ће стећи утисак да постоје три 
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различите физике: једна се слуша на предавањима, друга се ради кроз рачунске задатке, а трећа се користи у лабораторији.  

Да би се циљеви и задаци наставе физике остварили у целини, неопходно је да ученици активно учествују у свим облицима наставног процеса. Имајући у виду да 

сваки од наведених облика наставе има своје специфичности у процесу остваривања, то су и методска упутства прилагођена овим специфичностима.  

Методска упутства за предавања  

Како су уз сваку тематску целину планирани демонстрациони огледи, ученици ће спонтано пратити ток посматране појаве, или непосредно учествовати у 

реализацији огледа, а на наставнику је да наведе ученика да својим речима, на основу сопственог расуђивања, опише појаву коју посматра или демонстрира. 

После тога наставник, користећи прецизни језик физике, дефинише нове појмове (величине) и речима формулише закон појаве. Када  се прође кроз све етапе у 

излагању садржаја теме (оглед, учеников опис појаве, дефинисање појмова и формулисање закона), прелази се на презентовање закона у математичкој форми. 

Оваквим начином излагања садржаја теме наставник помаже ученику да потпуније разуме физичке појаве, трајније запамти усвојено градиво и у други план 

потисне формализовање усвојеног знања.  

Када је могуће, треба користити проблемску наставу. Наставник поставља проблем ученицима и препушта да они самостално, у паровима или у тиму дођу до 

решења, по потреби усмерава ученике, подсећајући их питањима на нешто што су научили и сада треба да примене, упућује их на извођење експеримента који 

може довести до решења проблема и слично.  

На пример, на овај начин се може обрадити тема Класични закон слагања брзина: 

- наставник задаје ученицима проблем: Зашто капи кише остављају вертикалан мокри траг на стаклу аутобуса када он мирује, а коси траг када се аутобус 

креће? Од чега и како зависи нагиб косог трага?  

- наставник упућује ученике да потраже и препознају у уџбенику текст уз помоћ којег би могли да дођу до решења (то им неће бити посебно тешко будући да 

имају предзнање из основне школе о слагању брзина) и схвате закон слагања брзина у векторском облику;  

- наставник тражи да ученици закључе како се, на основу наученог закона, одређује релативна брзина; потом ученици треба да примене тај закон у конкретном 

проблему и објасне зашто је траг кос и како његов нагиб зависи од брзина капи и аутобуса у односу на земљу;  

- затим се проблем може ширити новим питањем: Како би се могла измерити (тј. проценити) брзина кишне капи у односу на земљу (ученици сами треба да 

предлажу начине мерења)...  

На овај начин се могу обрадити и теме које су основ за изучавање садржаја стручних предмета или решавање једноставних проблема из струке. Тада је неопходна 

тесна сарадња са колегама који предају сродне стручне предмете.  

Неке од тема у сваком разреду могу се обрадити самосталним радом ученика кроз радионице. Такав начин рада је ученицима најинтересантнији, више су 

мотивисани, па лакше усвајају знање. Уз то се развијају и њихово интересовање за физику и способност тимског рада и сарадње. Овакав приступ обради наставне 

теме захтева добру припрему наставника: одабрати тему, припремити одговарајућа наставна средства и опрему, поделити ученике у групе тако да сваки појединац 

у групи може дати одговарајући допринос, дати неопходна минимална упутства...  

На пример, за наставну тему Радиоактивни распад ученици се могу поделити у групе од којих би једна, уз помоћ уџбеника, обрадила појаву радиоактивног 

распада и закон распада, друга активност радиоактивног извора уз налажење података на интернету о неким радиоактивним изотопима, трећа би пронашла на 

интернету симулације распада и шему неког радиоактивног низа, четврта примену радиоактивних изотопа (помоћу интернета или литературе коју би им 

припремио наставник)...  

Слично бисмо имали за наставну тему Одбијање и преламање светлости. Једна група ученика би обрадила законе одбијања и преламања, друга тоталну 

рефлексију са примерима примене, трећа привидну дубину тела са примерима, четврта дугу, пета преламање кроз призму и примене (све групе, осим прве, у 

упутствима треба да добију формулу за закон преламања); у раду ученици могу да користе уџбеник, интернет, демонстрациони оглед...  

Неке теме могу да припреме и презентују сами ученици, појединачно или у паровима, у облику семинарских радова или неких мањих пројеката.  

Методска упутства за решавање задатака  

Решавање задатака је важна метода за увежбавање примене знања. Њоме се постиже: конкретизација теоријских знања; обнављање, продубљивање и утврђивање 

знања; кориговање ученичких знања и умећа; развијање логичког мишљења; подстицање ученика на иницијативу; стицање самопоуздања и самосталности у 
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раду...  

Оптимални ефекти решавања задатака у процесу учења физике остварују се добро осмишљеним комбиновањем квалитативних (задаци - питања), квантитативних 

(рачунских), графичких и експерименталних задатака.  

Вежбање решавања рачунских задатака је важна компонента учења физике. Како оно за ученике често представља вид учења са најсложенијим захтевима, 

наставник је обавезан да им да одговарајуће инструкције, напомене и савете у вези са решавањем задатака. Напомене треба да се односе на типове задатака у датој 

теми, најчешће грешке при решавању таквих задатака, алгоритам решавања датог типа задатака...  

Потребно је пажљиво одабрати задатке који, ако је могуће, имају непосредну везу са реалним ситуацијама у струци и свакодневном животу. Такође је важно да 

ученици правилно вреднују добијени резултат, као и његов правилан запис. Посебно треба обратити пажњу на поступност при избору задатака, од 

најједноставнијих ка онима који захтевају анализу и синтезу стечених знања.  

Методска упутства за извођење лабораторијских вежби  

Лабораторијске вежбе чине саставни део редовне наставе и организују се тако што се при изради вежби одељење дели на два дела а ученици вежбе раде у групама, 

2-3 ученика.  

За сваку вежбу ученици унапред треба да добију одговарајућа упутства.  

Час експерименталних вежби састоји се из уводног дела, мерења и записивања резултата мерења и обраде добијених података.  

У уводном делу часа наставник проверава да ли су ученици спремни за вежбу, упознаје их са мерним инструментима и осталим деловима апаратуре за вежбу, 

указује на мере предострожности којих се морају придржавати ради сопствене сигурности, при руковању апаратима, електричним изворима, разним уређајима и 

сл.  

Док ученици врше мерења, наставник активно прати њихов рад, дискретно их надгледа и, кад затреба, објашњава и помаже.  

При обради резултата мерења ученици се придржавају правила за табеларни приказ података, цртање графика, израчунавање заокругљених вредности и грешака 

мерења (са тим правилима наставник треба да их упозна унапред или да их да уз писана упутства за вежбе).  

Методска упутства за друге облике рада  

Један од облика рада са ученицима су домаћи задаци који садрже квалитативне и квантитативне задатке, понекад и експерименталне. Такви домаћи задаци односе 

се на градиво које је обрађено непосредно на часу и на повезивање овог градива са претходним.  

За домаћи задатак могу се давати и семинарски радови и мањи пројекти, које би ученици радили индивидуално или у групама.  

Наставник је обавезан да прегледа домаће задатке и саопшти ученицима евентуалне грешке како би они имали информацију о успешности свог рада.  

ПРИЛОГ: Оријентациони број часова по темама и број часова предвиђених за израду лабораторијских вежби.  

 

Редни број  

теме 

Наслов теме Број часова 

1. Магнетно поље 16 

2. Осцилације 10 

3. Таласи 18 

4. Основи квантне изике   

5. Основи атомске и нуклеарне физике 10 

6. Лабораторијске вежбе 8 

Укупно    70 
 

Начин провере остварености исхода 
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Овога пута у садржајима програма није дат оријентациони број часова предвиђених за обраду наставних тема, обнављање градива и  лабораторијске вежбе. То би 

могао бити "увод" у наставни процес у коме ће наставник, на основу дефинисаних циљева и задатака предмета, исхода и стандарда знања, самостално планирати 

број часова обраде, утврђивања... У овом "прелазном периоду", ипак ћемо дати табелу са оријентационим бројем часова, а у недостатку стандарда знања корисни 

ће бити нивои образовно-васпитних захтева, који дефинишу обим и дубину проучавања појединих елемената садржаја програма, а постојали су и до сада.  

Први ниво: обавештеност (О)  

Обавештеност као ниво образовно-васпитних захтева изискује да ученик може да се сети - репродукује оно што је учио: термине, специфичне чињенице, методе и 

поступке, опште појмове, принципе (законе) или теорије. Значи, од ученика се очекује да градиво које је учио само познаје: да може да га искаже, исприча, опише, 

наведе и сл., тј. да може да га репродукује у битно неизмењеном облику.  

Други ниво: разумевање (Р)  

Разумевање као ниво образовно-васпитних захтева изискује да ученик буде оспособљен да градиво које је учио реорганизује: да одређене чињенице, појмове и 

принципе (законе) објасни, анализира, доведе у нове везе, које нису биле непосредно дате у градиву.  

Разумевање као образовно-васпитни ниво укључује у себе и претходни ниво - обавештеност. Уколико се овде градиво интерпретира, онда се то чини не у форми у 

којој је било претходно дато, већ у реорганизованом, тј. у битно измењеном облику.  

Трећи ниво: примена (П)  

Примена као ниво образовно-васпитних захтева изискује да ученик буде оспособљен да одређене генерализације, принципе (законе), теорије или опште методе 

примењује у решавању проблема и задатака.  

Овде је реч о примени оног што се зна и разуме у решавању нових проблема (задатака), а не о његовом јединственом, репродуктивном коришћењу у појединим 

ситуацијама. Примена као највиши образовно-васпитни ниво укључује у себе оба претходна нивоа - обавештеност и разумевање.  

Основни облици наставе и методска упутства за њихово извођење  

Физику је нужно представити ученицима као живу, недовршену науку, која се непрекидно интензивно развија и мења, а не као скуп завршених података, 

непроменљивих закона, теорија и модела. Зато је нужно истаћи проблеме које физика решава у садашњем времену.  

 

Данас је физика експликативна, теоријска и фундаментална наука и њеним изучавањем, заједно са осталим природним наукама, стичу се основе научног погледа 

на свет. Идеја фундаменталности физике у природним наукама и њен значај за технику морају да доминирају у настави физике.  

Ширењу видика ученика допринеће објашњење појмова и категорија, као што су физичке величине, физички закони, однос експеримента и теорије, веза физике с 

осталим наукама, нарочито с примењеним наукама и техником. Значајно је указати на везу физике и филозофије. Потребно је навести и етичке проблеме који се 

јављају као последица развијања науке и технике.  

Овако формулисан концепт наставе физике захтева појачано експериментално заснивање наставног процеса (демонстрациони огледи и лабораторијске вежбе, 

односно практични рад ученика).  

Усвојени концепт наставе физике захтева стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада, применом савремених методичких и 

дидактичких поступака у наставном процесу (пројектна, проблемска, активна настава и кооперативно учење) циљеви и задаци образовања као и циљеви наставе 

физике буду у пуној мери реализовани.  

Стицање техничке културе кроз наставу физике састоји се у развијању вештина техничких примена знања, у решавању техничких задатака и у приказивању 

одређених примена физике у свакодневном животу.  

После изучавања одговарајућих тематских целина, нужно је указати на заштиту човекове средине, која је загађена и угрожена одређеним физичко-техничким 

процесима и променама.  

При обради физичких основа енергетике потребно је усмерити ученике на штедњу свих врста енергије, а посебно електричне енергије.  

Циљеви и задаци наставе физике остварују се кроз следеће основне облике рада са ученицима:  

1. излагање садржаја теме уз одговарајуће демонстрационе огледе;  
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2. решавање квалитативних и квантитативних задатака;  

3. лабораторијске вежбе;  

4. коришћење и других начина рада који доприносе бољем разумевању садржај теме (домаћи задаци, семинарски радови, пројекти...);  

5. систематско праћење рада сваког појединачног ученика.  

Веома је важно да наставник при извођењу прва три облика наставе наглашава њихову обједињеност. У противном, ученик ће стећи утисак да постоје три 

различите физике: једна се слуша на предавањима, друга се ради кроз рачунске задатке, а трећа се користи у лабораторији.  

Да би се циљеви и задаци наставе физике остварили у целини, неопходно је да ученици активно учествују у свим облицима наставног процеса. Имајући у виду да 

сваки од наведених облика наставе има своје специфичности у процесу остваривања, то су и методска упутства прилагођена овим специфичностима.  

Методска упутства за предавања  

Како су уз сваку тематску целину планирани демонстрациони огледи, ученици ће спонтано пратити ток посматране појаве, или непосредно учествовати у 

реализацији огледа, а на наставнику је да наведе ученика да својим речима, на основу сопственог расуђивања, опише појаву коју посматра или демонстрира. 

После тога наставник, користећи прецизни језик физике, дефинише нове појмове (величине) и речима формулише закон појаве. Када  се прође кроз све етапе у 

излагању садржаја теме (оглед, учеников опис појаве, дефинисање појмова и формулисање закона), прелази се на презентовање закона у математичкој форми. 

Оваквим начином излагања садржаја теме наставник помаже ученику да потпуније разуме физичке појаве, трајније запамти усвојено градиво и у други план 

потисне формализовање усвојеног знања.  

Када је могуће, треба користити проблемску наставу. Наставник поставља проблем ученицима и препушта да они самостално, у паровима или у тиму дођу до 

решења, по потреби усмерава ученике, подсећајући их питањима на нешто што су научили и сада треба да примене, упућује их на извођење експеримента који 

може довести до решења проблема и слично.  

На пример, на овај начин се може обрадити тема Класични закон слагања брзина: 

- наставник задаје ученицима проблем: Зашто капи кише остављају вертикалан мокри траг на стаклу аутобуса када он мирује, а коси траг када се аутобус креће? 

Од чега и како зависи нагиб косог трага?  

- наставник упућује ученике да потраже и препознају у уџбенику текст уз помоћ којег би могли да дођу до решења (то им неће бити посебно тешко будући да 

имају предзнање из основне школе о слагању брзина) и схвате закон слагања брзина у векторском облику;  

- наставник тражи да ученици закључе како се, на основу наученог закона, одређује релативна брзина; потом ученици треба да примене тај закон у конкретном 

проблему и објасне зашто је траг кос и како његов нагиб зависи од брзина капи и аутобуса у односу на земљу;  

- затим се проблем може ширити новим питањем: Како би се могла измерити (тј. проценити) брзина кишне капи у односу на земљу (ученици сами треба да 

предлажу начине мерења)...  

На овај начин се могу обрадити и теме које су основ за изучавање садржаја стручних предмета или решавање једноставних проблема из струке. Тада је неопходна 

тесна сарадња са колегама који предају сродне стручне предмете.  

Неке од тема у сваком разреду могу се обрадити самосталним радом ученика кроз радионице. Такав начин рада је ученицима најинтересантнији, више су 

мотивисани, па лакше усвајају знање. Уз то се развијају и њихово интересовање за физику и способност тимског рада и сарадње. Овакав приступ обради наставне 

теме захтева добру припрему наставника: одабрати тему, припремити одговарајућа наставна средства и опрему, поделити ученике у групе тако да сваки појединац 

у групи може дати одговарајући допринос, дати неопходна минимална упутства...  

На пример, за наставну тему Радиоактивни распад ученици се могу поделити у групе од којих би једна, уз помоћ уџбеника, обрадила појаву радиоактивног 

распада и закон распада, друга активност радиоактивног извора уз налажење података на интернету о неким радиоактивним изотопима, трећа би пронашла на 

интернету симулације распада и шему неког радиоактивног низа, четврта примену радиоактивних изотопа (помоћу интернета или литературе коју би им 

припремио наставник)...  

Слично бисмо имали за наставну тему Одбијање и преламање светлости. Једна група ученика би обрадила законе одбијања и преламања, друга тоталну 

рефлексију са примерима примене, трећа привидну дубину тела са примерима, четврта дугу, пета преламање кроз призму и примене (све групе, осим прве, у 
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упутствима треба да добију формулу за закон преламања); у раду ученици могу да користе уџбеник, интернет, демонстрациони оглед...  

Неке теме могу да припреме и презентују сами ученици, појединачно или у паровима, у облику семинарских радова или неких мањих пројеката.  

Методска упутства за решавање задатака  

Решавање задатака је важна метода за увежбавање примене знања. Њоме се постиже: конкретизација теоријских знања; обнављање, продубљивање и утврђивање 

знања; кориговање ученичких знања и умећа; развијање логичког мишљења; подстицање ученика на иницијативу; стицање самопоуздања и самосталности у 

раду...  

Оптимални ефекти решавања задатака у процесу учења физике остварују се добро осмишљеним комбиновањем квалитативних (задаци - питања), квантитативних 

(рачунских), графичких и експерименталних задатака.  

Вежбање решавања рачунских задатака је важна компонента учења физике. Како оно за ученике често представља вид учења са најсложенијим захтевима, 

наставник је обавезан да им да одговарајуће инструкције, напомене и савете у вези са решавањем задатака. Напомене треба да се односе на типове задатака у датој 

теми, најчешће грешке при решавању таквих задатака, алгоритам решавања датог типа задатака...  

Потребно је пажљиво одабрати задатке који, ако је могуће, имају непосредну везу са реалним ситуацијама у струци и свакодневном животу. Такође је важно да 

ученици правилно вреднују добијени резултат, као и његов правилан запис. Посебно треба обратити пажњу на поступност при избору задатака, од 

најједноставнијих ка онима који захтевају анализу и синтезу стечених знања.  

Методска упутства за извођење лабораторијских вежби  

Лабораторијске вежбе чине саставни део реовне наставе и организују се тако што се при изради вежби одељење дели на два дела а ученици вежбе раде у групама, 

2-3 ученика.  

За сваку вежбу ученици унапред треба да добију одговарајућа упутства.  

Час експерименталних вежби састоји се из уводног дела, мерења и записивања резултата мерења и обраде добијених података.  

У уводном делу часа наставник проверава да ли су ученици спремни за вежбу, упознаје их са мерним инструментима и осталим деловима апаратуре за вежбу, 

указује на мере предострожности којих се морају придржавати ради сопствене сигурности, при руковању апаратима, електричним изворима, разним уређајима и 

сл.  

Док ученици врше мерења, наставник активно прати њихов рад, дискретно их надгледа и, кад затреба, објашњава и помаже.  

При обради резултата мерења ученици се придржавају правила за табеларни приказ података, цртање графика, израчунавање заокругљених вредности и грешака 

мерења (са тим правилима наставник треба да их упозна унапред или да их да уз писана упутства за вежбе). 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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ДЕО 2 НАСТАВНИ ПРОГРАМ Б. Изборни предмети ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (Други разред) 

Наставни предмет: ВЕРСКА НАСТАВА 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Други 

Образовни профил: Техничар за заштиту животне средине 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

37     

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње школе  ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 6/2003, 23/2004, 9/2005 и 11/2016) 

ЦИЉЕВИ верске наставе, као изборног предмета, у оквиру средњошколског образовања и васпитања јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство 

традиционалних цркава и верских заједница које живе и делају на нашем животном простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот и 

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. Притом упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене, историјски дате цркве или верске заједнице треба да се 

остварује у отвореном и толерантном дијалогу, уз уважавање других религијских искустава и философских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних 

искустава и достигнућа човечанства. 

ЗАДАЦИ верске наставе су 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; 

- буди потреба и 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; 

- развија и негује 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 своје властите личности и ка 

остваривању сусрета са светом, са природом и, пре и после свега, са Богом; 

- изграђује способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског стваралаштва у науци и другим 

областима; 

- изграђује свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и 

природи. 

ЦИЉ наставе православног катихизиса (веронауке) у средњем образовању и васпитању јесте да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући 

две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки (будући) живот (димензију идеалног). То значи да ученици систематски 

упознају православну веру у њеној доктинарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се излагање хришћанског виђења живота и 

постојања света обавља у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којима се настоји показати да хришћанско виђење 

(литургијско, као и подвижничко искуство Православне Цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и верско 

образовање. Све ово спроводи се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и на делатном плану, уз настојање да се доктринарне поставке спроведу 

у свим сегментима живота (однос са Богом, са светом, са другим људима и са собом). 
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ЗАДАЦИ у настави православног катихизиса (веронауке) су да код ученика: 

- развије отвореност и однос према Богу као Другој и другачијој Личности у односу на нас, као и отвореност и однос према другом човеку као икони Божјој, 

личности, такође, другачијој у односу на нас, те да се између ове две релације оствари узајамно зависна веза (свест о заједници); 

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

односу са природом која нас окружује и друго, као и за одговарање на питања у светлу православне хришћанске вере и искуства Цркве; 

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

областима стваралаштва (при чему се остварује комплементарност са другим наукама); 

- помогне у одговорном обликовању заједничког живота са другим, у изналажењу равнотеже између властите личности и заједнице, у остварењу сусрета са светом 

(са људима различитих култура, религија и погледа на свет, са друштвом, са природом) и са Богом; најзад, 

- изгради уверење да је свет и све што је у њему, створен за вечност, да су сви створени да буду причасници вечног живота, те да се из те перспективе код ученика 

развије способност разумевања, преиспитивања и вредновања сопственог односа према другом човеку као непоновљивом бићу и према творевини Божјој и 

изгради спремност на покајање. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

1. 

УВОД  

1. Понављање кључних 

појмова обрађених у првом 

разреду средње школе  2 

• Специфичности наставе Православног 

катихизиса у средњој школи и 

гимназијама; 

• Рекапитулација обрађених садржаја о 

Богу, Цркви као богослужбеној заједници, 

хришћанском животу.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• 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.  

2. 

СТВАРАЊЕ СВЕТА И 

ЧОВЕКА  

2. Стварање света 

3. Стварање човека по 

икони и подобију Божјем 

4. Творевина и човеково 

место у њој 

5. Свет је створен са циљем 

да постане Црква 

6. Представе стварања света 

и човека у православној 

иконографији  

5 

• Библијска сведочанства о стварању света 

и човека; 

• Учење Цркве о стварању света и човека; 

• Последице стварања ни из чега по 

природу и човека; 

• Творевина и човеково место у њој; 

• Свет је створен са циљем да постане 

Црква; 

• Православна иконографија о стварању 

света.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да интерпретира учење 

Цркве о стварању света; 

• моћи да објасни да је човек икона 

Божја зато што је слободан; 

• моћи да објасни да је човек 

подобије Бога зато што је способан 

за заједницу; 

• моћи да објасни да је Бог створио 

свет са циљем да вечно живи у 

заједници са Њим; 

• бити подстакнут да просуђује о 

смислу постојања човека и света; 

• моћи да разликује особености 
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створеног и нествореног; 

• моћи да развија одговорност за 

сопствени живот и живот других; 

• моћи да преиспитује и вреднује 

сопствени однос према Богу, 

другом човеку и према творевини 

Божјој.  

3. 

ПРАРОДИТЕЉСКИ 

ГРЕХ  

7. Библијска повест о 

прародитељски греху 

8. Прародитељски грех као 

промашај циља стварања 

9. Светоотачко тумачење 

прародитељског греха 

10. Јединство човека са 

Богом - једини начин да се 

превазиђе смрт 

11. Човекова злоупотреба 

творевине 

12. Прародитељски грех у 

светлости богослужбених 

текстова  

6 

• Библијска и светоотачка сведочанства о 

прародитељском греху; 

• Последице прародитељског греха; 

• Еколошки проблем као једна од 

последица човекове отуђености од Бога; 

• Превазилажење еколошке кризе је могуће 

повратком човека у заједницу са Богом; 

• Појам прародитељског греха у 

богослужбеним текстовима.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да објасни у чему се састоји 

прародитељски грех; 

• моћи да сагледа последице 

прародитељског греха и начин 

њиховог превазилажења; 

• моћи да објасни каква је улога 

човека у остваривању назначења 

света; 

• моћи да просуди о важности 

учествовања у литургијском 

сабрању за сопствено спасење; 

• бити подстакнут да се 

одговорније односи према природи; 

• моћи да стекне увид у личну 

одговорност за своје поступке; 

• моћи да уочи значај покајања за 

своје спасење.  

4. 

СВЕШТЕНА ИСТОРИЈА 

СПАСЕЊА (ОД АДАМА 

ДО ИЗРАИЉА)  

13. Каин и Авељ 

14. Ноје и барка, као 

праслике Христа и Цркве 

15. Црква и Вавилонска 

кула 

16. Авраамов завет са 

Богом и наговештај Цркве 

Христове 

17. Жртвовање Исака као 

праслика жртве Христове 

6 

• Тајна Христова у историји спасења; 

• Лични однос са Богом старозаветних 

патријараха и праотаца; 

• Праслике Христа и Цркве у периоду 

старозаветних патријараха и праотаца.  
Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да уочи да се Бог у Старом и 

Новом Завету открива као личност 

и да позива човека у заједницу са 

Њим; 

• моћи да, на примеру Каина и 

Авеља, закључи да је свако убиство 

- братоубиство; 

• моћи да, на примеру Ноја, схвати 

значење појма праслика Христа и 

Цркве као места спасења; 

• моћи да, на примеру Вавилонске 

куле, схвати да ни једна људска 

заједница мимо Бога не води 

остварењу човековог назначења; 
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18. Јаков постаје Израиљ  • моћи да разуме да је откривење 

Аврааму почетак остваривања 

Цркве у историји; 

• бити свестан да је за богопознање 

неопходан личан сусрет са Богом; 

• моћи да разуме да је обећање 

потомства дато Аврааму духовног 

карактера.  

5. 

СВЕШТЕНА ИСТОРИЈА 

СПАСЕЊА (ОД 

МОЈСИЈА ДО ХРИСТА)  

19. Откривење Бога 

Мојсију (ЈХВХ, ὁ ὢν) 

20. Пасха 

21. Месија циљ 

старозаветних ишчекивања 

22. Давид и Соломон 

23. Испуњење 

старозаветних пророштава 

у Исусу Христу 

24. Праслике Свете 

Тројице, Исуса Христа и 

Цркве у Старом Завету 

(систематизација теме)  

6 

• Повезивање појмова: Стари и Нови 

Израиљ; mâna и Причешће, Пасха и 

Васкрсење, Педесетница и Силазак Светог 

Духа на Апостоле, Помазаник или Месија; 

• Месија - циљ старозаветних ишчекивања; 

• Откривење Бога Мојсију; 

• Пасха; 

• Давид и Соломон; 

• Делатност старозаветних пророка; 

• Испуњење старозаветних пророштава у 

Исусу Христу; 

• Праслике Свете Тројице, Исуса Христа и 

Цркве у Старом Завету.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• знати да је старозаветна вера - 

вера у једнога Бога; 

• моћи да објасни нека од 

старозаветних пророштава која су 

се остварила у личности Христовој; 

• моћи да наведе који старозаветни 

догађаји јесу праслика Сина Божјег 

и новозаветне Цркве. 

• моћи да повезује догађаје 

старозаветне и новозаветне 

историје; 

• моћи да уочи разлику између 

уобичајеног значења речи пророк и 

њеног библијског смисла; 

• моћи да, на примеру пророчке 

делатности, увиди значај старања о 

социјално угроженим категоријама 

друштва; 

• моћи да схвати, на примеру 

Израиља, да Црква има 

наднационални карактер; 

• моћи да упореди Десет заповести 

са Христовим заповестима о 

љубави; 

• знати да је месијанска идеја 

присутна током старозаветне 

историје; 

• моћи да промишља о сопственом 

месту у историји спасења;  
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Корелација с другим предметима / модулима: Српски језик и књижевност, Историја,  Географија , Екологија, Физика, Филозофија, Социологија,  Ликовна култура, 

Музичка култура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

СТАРОЗАВЕТНА 

РИЗНИЦА  

25. Мудросна књижевност - 

одабрани одељци 

26. Одабрани одељци из 

Псалама Давидових 

27. Старозаветни списи у 

богослужењу Цркве  

3 

• Мудросна књижевност; 

• Псалми Давидови; 

• Пророци Илија и Јелисеј; 

• Старозаветни списи у богослужењу 

Цркве.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да се, подстакнут 

примерима, смелије суочи са 

грехом самооправдавања и сваким 

грехом, уопште; 

• моћи да уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса 2. 

разреда средње школе.  

* Укупан број часова Остали број часова предвиђен је за друге типове часа. 
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Наставни предмет: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Други 

Образовни профил: Техничар за заштиту животне средине 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

35    

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл. гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2003, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ предмета је да се кроз стицање знања, овладавање вештинама, формирање ставова и система вредности допринесе оспособљавању ученика за компетентан, 

одговоран и ангажован живот у хуманом и демократски уређеном друштву утемељеном на основним људским вредностима, поштовању људских и грађанских 

права, у коме се уважава различитост, остварује солидарност и брига за друге. 

Задаци наставе грађанског васпитања су да ученици: 

- стекну знања о функционисању демократски уређеног друштва, улози грађанина, документима и институцијама које доприносе владавини права;  

- усвоје вредности на којима се заснивају људска права и демократско друштво;  

- развију спремност да делују у духу поштовања демократских вредности;  

- јачају осећање самопоштовања, личног и групног идентитета;  

- разумеју сложеност живота у мултикултуралној заједници и потребу узајамног уважавања и поштовања различитости;  

- јачају осетљивост на појаве нетолеранције, дискриминације, стереотипа и предрасуда;  

- разумеју значај сарадње и заједништва за добробит појединца и друштва, и овладају вештинама рада у групи и групног одлучивања;  

- узму учешће у животу заједнице, покрећу акције и преузимају одговорност за личне одлуке;  

- овладају вештинама успешне комуникације и примењују их у свакодневном животу;  

- разумеју природу и узроке сукоба, упознају технике конструктивног решавања сукоба и примењују их у свакодневном животу;  

- унапреде способности за прикупљање, анализу, организацију, критичку процену, примену и преношење информација из различитих извора релевантних за 

живот у демократском друштву;  

- унапреде способност исказивања сопственог става уз коришћење аргумената;  

- унапреде способности планирања личног и професионалног развоја. 

Садржај 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  

Уводни час - Упознавање са садржајем предмета и начином рада.  

Права и одговорности  

1. Основни појмови  

- Потребе и права  

- Права и правила у учионици  
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- Права и закони  

- Међународни документи о заштити права: Универзална декларација о људским правима и Конвенција о правима детета...  

- Права и вредности  

2. Врсте права и односи међу правима  

- Врсте права  

- Односи међу правима  

- Сукоб права  

- Дечја и људска права  

- Задаци за вежбање Познавање Конвенције и заступљеност права штампи  

3. Права и одговорности  

- Одговорности одраслих I  II  

- Одговорности деце  

- Задаци за вежбање: Права и правила у учионици II  

4. Кршење и заштита права  

- Кршење права детета  

- Заштита права детета  

5. Планирање и извођење акција (у школи или локалној средини) у корист права  

- Сагледавање промена  

- Партиципација у школи I и II  

- Избор проблема I и II  

- Како решити проблем I и II 

- Израда плана акције I и II  

- Анализа могућих ефеката акције  

- Приказ и анализа групних радова  

- Планирање и извођење акције - акција по избору ученика  

- Завршни анализа акција/планова и резимирање и евалуација наставе целог предмета. 

Начин остваривања програма 

Програм грађанског васпитања је тако конципиран да су његов циљ и задаци широко постављени у сфери когнитивног (знање, разумевање, опште когнитивне 

вештине и способности), психо-социјалног (ставови, вредности, социјалне вештине и способности) и конативног (активно и одговорно делање) развоја ученика. 

То је могуће остварити ако се садржај програма третира на интегрисан начин, сталним међусобним повезивањем, умрежавањем појмова и појава. Формирање 

ставова и вредности, као и овладавање вештинама, захтева дужи временски период, више прилика за активности ученика које воде разумевању сложених 

феномена и практиковању наученог, а резултат је кумулативног дејства свих активности које се дешавају на часовима грађанског васпитања.  

Уз садржај програма није наведен препоручени број часова по темама и наставници имају слободу у планирању којим редоследом ће поједине садржаје 

обрађивати, на који начин ће то радити, којом динамиком, али увек настојећи да их међусобно повезују и да то води ка остварењу дефинисаних задатака предмета.  

Оствареност задатака у великој мери зависи од начина на који се садржај обрађује и зато је важно посветити пажњу одабиру одговарајућих метода и техника рада 

са ученицима. Дискусије, дебате, пројекти, есеји, реаговање на одређене теме, радионице, демонстрације, симулације, играње улога, вртлог идеја, припрема 

речника, анализа медијских информација, истраживање и анализа добијених резултата, студије случаја, промоције, организовање кампање, покретање акција су 

само неке од активности које су погодне у реализацији овог програма. При примени сложенијих активности (по организацији или трајању) постигнути резултати 
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нису најважнији, односно прати се и вреднује како је текла организација, сарадња ученика, поштовање процедура, уочавање тешкоћа, идентификација могућих 

помагача, овладавање вештином представљања постигнутог, размена искуства између група и друго. На тај начин нема неуспешних и свака активност доприноси 

остварењу задатака.  

Посебну пажњу у предмету грађанско васпитање имају продукти ученичких активности који могу бити различите врсте као што су постери, аудио-визуелни 

записи, презентације, прикази резултата истраживања и друго. Они се могу користи при интеграцији или рекапитулацији пређених садржаја, процени 

напредовања ученика као и самопроцени наставника колико успешно ради. Продукти се могу користити и ван групе, на пример на изложби у холу школе, у 

школским новинама, сајту школе, у раду ученичког парламента, у локалној заједници или локалним медијима.  

Како реализација програма треба да се одвија у складу са принципима активне, проблемске и истраживачке наставе са сталним рефлексијама на одговарајуће 

појаве из друштвеног контекста прошлости и још више садашњости посебан захтев за наставнике представља потреба за припремом стално нових, актуелних 

материјала који најбоље одговарају садржају, циљевима и задацима предмета. Они се могу наћи у различитим изворима информација, с тим да треба оспособити и 

охрабривати ученике да и сами проналазе материјале који су погодни за обраду на часовима. Одговарајући филмови (изабрани делови) посебно су погодни за 

предмет грађанско васпитање јер подстицајно делују на ученике да искажу мисли, осећања и ставове. Интернет и различите социјалне мреже такође треба 

укључити у наставу грађанског васпитања јер су то облици комуникације који су блиски младима и на којима се могу препознати и анализирати многи проблеми 

живота у савременом свету.  

Активности на часу треба да се одвијају у атмосфери где доминира поверење, поштовање различитости, међусобно уважавање, конструктивна комуникација, 

демократске процедуре. Наставник је главни креатор климе на часу и треба да буде свестан да се и на тај начин доприноси остварењу циља предмета.  

За подстицање ученичких активности изузетно су важна питања која им се постављају. Она би требало да буду унапред припремљена, са свешћу шта се њима 

жели постићи у односу на задатке предмета, јасна, захтевна али не и сувише компликована, по тежини различита да би подстакла учешће већег броја ученика.  

Питања добијају пун смисао уколико су праћена одговарајућом повратном информацијом од стране наставника, као и других ученика. Повратна информација 

може бити и ново питање, парафразирање или похвала. Она доприноси остварењу многих задатака, подстицању самопоуздања, учешћа у раду групе и мотивације 

за предмет.  

Праћење напредовања ученика започиње иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази и у односу на шта ће се процењивати његов даљи ток 

напредовања.  

Садржај грађанског васпитања има природну везу са садржајима других наставних предмета и ученицима треба указивати на ту везу, и по могућности, 

организовати тематске часове са наставницима сродних предмета. 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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ДЕО 2 НАСТАВНИ ПРОГРАМ В. Обавезни стручни предмети ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (Други разред) 

Наставни предмет: ОРГАНИЗАЦИЈА   ПОСЛОВАЊА 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Други 

Образовни профил: Техничар за заштиту животне средине 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о наставном плану и програму за стицање обрзовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада хемија, неметали 

и графичарство («Службени гласник РС-Просветни гласник»,  бр. 11/93, 1/94, 6/95, 8/96, 70/2, 10/05, 15/05, 7/08, 11/08, 8/09,  10/13, 11/13, 14/13 и 12/15-

др.правилници) 

Циљ програма организације пословања је развијање код ученика пословних и предузетничких знања, вештина и понашања, пословног и предузетничког начина 

мишљења, свести о сопственим знањима и способностима и развијање одговорног односа за очување природних ресурса и еколошке равнотеже. 

Задаци програма су: 

– схватање значаја мотивационих фактора у предузетништву и могућност ученика да их препознају;  

– да ученици разуму значај садржаја пословног плана; 

– оспособљавање ученика за примену креативне технике развијања пословних идеја; 

– схватање значаја иновативног приступа и умеће да га користе за реализацију идеје и њеног прерастања у производну услугу; 

– оспособљавање ученика да процене који је најбољи законски начин за оснивање делатности; 

– схватање суштине основних управљачких функција; 

– сагледавање важности и значаја контроле и стандарда управљања квалитетом; 

– оспособљавање ученика да уз стручну помоћ израде све сегменте пословног плана за одређену стручну област; 

– подстицање за даљи стручни развој и усавршавање у складу са    

– индивидуалним способностима и потребама друштва; 

– развијање систематичности, прецизности, смисла и одговорности за   

– тимски рад; 

– развијање способност за решавање проблема и нових ситуација у     

– процесу рада и свакодневног живота; 

– развијање свест о значају одрживог развоја и еколошке етике. 

Садржај 

УВОД (2) 

Основни појмови о организацији пословања. Развој и значај. 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО (8) 

Увод. Основни појмови. Предузетничке вештине. Предузетништво код нас и у региону. Предузетничке идеје. Психологија пословања. 
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ПОСЛОВНИ ПЛАН (11) 

Шта је пословни план. Намена пословног плана, функције. Структура пословног плана. Финансијско планирање. Биланс стања и биланс успеха. Планирање 

расхода. План новчаних токова (Cash Flow). Анализа ризика и проблема. Прилози и додаци. 

ПРАВНИ ОКВИР ПРЕДУЗЕТНИШТВА (11) 

Облици обављања привредних делатности. Поступак оснивања и престанка рада радње. Цоступак оснивања и престанак рада предузећа. Страна улагања. 

УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВАЊЕМ (18) 

Основни појмови. Основна управљачка знања, вештине и развој. Управљање производним ресурсима, сировинама и полупроизводима. Управљање људским 

ресурсима. Управљање производним процесима. Информационе технологије у пословању. Израда и презентација пословног плана. 

УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (20) 

Животна средина, стање. Стандарди за заштиту животне средине, циљ и намена стандарда. Модел система управљање заштитом животне средине и интегрисање 

са системом управљања квалитетом. Предности и планирање заштите животне средине. Увођење и спровођење управљања заштите животне средине. 

Проверавање и корективне мере имплементарног система заштите животне средине. 

Начин остваривања програма 

Концепција и садржаји програма предмета организација пословања треба да омогуће да ученици стекну знања шта су предузетништво, пословни план, управљање 

пословањем и управљање заштитом животне средине. Стечена знања треба ученицима да обезбеде да лакше обављају професионалне задатке у оквиру делокруга 

рада образовног профила техничар за заштиту животне средине. 

Садржаји овог предмета су разврстани у тематске целине са оријентационим бројем часова за реализацију садржаја програма сваке тематске целине и проверу 

стечених знања ученика. Приликом оперативног планирања за остваривање садржаја програма, наставник може да врши промене, све у циљу да ученици 

ефикасније усвоје знања. 

Садржаји програма овог предмета реализују се са целим одељењем ученика. Природа садржаја сваке наставне јединице утиче на избор наставне методе за обраду 

садржаја. За обраду садржаја одређених наставних јединица, препоручује се и употреба методе радионичког рада. 

Међутим, структура и садржаји овог програма захтевају употребу савремене мултимедијалне наставне технологије и одговарајуће стручне литературе. 

У уводном делу програма ученицима треба објаснити шта обухвата организација пословања и њен значај за развој делатности. 

У оквиру садржаја тематске целине предузетништво ученици треба да схвате појам предузетништва, што су предузетничке вештине и идеје и шта је психологија 

пословања. 

Садржаје тематске целине пословни план треба обрадити тако да ученици науче структуру пословног плана и да схвате шта су: биланс стања и биланс успеха, 

план новчаних токова, анализа ризика и проблема. 

Приликом обраде садржаја тематске целине правни оквир предузетништва треба водити рачуна да ученици науче облике обављања привредних делатности, 

поступке оснивања и престанка рада радње и предузећа, као и шта су страна улагања и под којим се условима реализују. 

У оквиру садржаја тематске целине управљање пословањем, ученике треба оспособити да схвате шта су основна управљања знања, вештине и развој и како се 

управља производним ресурсима, сировинама и полупроизводима, људским ресурсима и шта значе информационе технологије у пословању. 

Међутим, при обради садржаја тематске целине управљање заштитом животне средине треба ученици да науче шта је циљ и намена стандарда животне средине и 

како се уводи и спроводи управљање заштитом животне средине. 

Начин провере оствареноти исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ОРГАНСКА ХЕМИЈА 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Други 

Образовни профил: Техничар за заштиту животне средине 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70 70   

Недељни фонд часова: 2 2   

Правилник о наставном плану и програму за стицање обрзовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада хемија, неметали 

и графичарство («Службени гласник РС-Просветни гласник», бр. 11/93, 1/94, 6/95, 8/96, 70/2, 10/05, 15/05, 7/08, 11/08, 8/09,  10/13, 11/13, 14/13 и 12/15-

др.правилници) 

Циљ програма органске хемије је проширивање и продубљивање стечених знања о органским једињењима и оспособљавање ученика да примењују стечена знања 

у свакодневном животу, индустрији и заштити животне средине. 

Задаци програма су: 

– упознавање улоге и значаја органске хемије у свакодневном животу; 

– стицање знања о органским једињењима; 

– указивање на значај функционалних група и упознавање могућности синетезе за добијање сложених органских једињења; 

– упознавање токсичног дејства појединих органских супстанци, ради заштите животне средине; 

– развијање способности за експериментални рад, за посматрање, логично уочавање и закључивање; 

– подстицање за даљи стручни развој и усавршавање у складу са индивидуалним способностима и потребама друштва; 

– развијање систематичности, прецизности, смисла и одговорности за тимски рад; 

– развијање способност за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневног живота; 

– оспособљавање за примену средстава за заштиту на раду и развијање свести о важности очувања сопственог здравља; 

– развијање свест о значају одрживог развоја и еколошке етике. 

Садржај 

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ У ОРГАНСКОЈ ХЕМИЈИ (4) 

Природа везе у органским једињењима. Састав и подела органских једињења и појам функционалне групе. Хомолитичко и хетеролитичко раскидање везе. 

УГЉОВОДОНИЦИ, ХАЛОГЕНИ ДЕРИВАТИ УГЉОВОДОНИКА (21) 

Алкани: хомологи низ, Sp3 хибридизација, номенклатура, изомерија, добијање алкана, хемијске реакције алкана, циклоалкани. Физичка својства алкана.  

Алкени: хомологи низ, Sp2 хибридизација, номенклатура, изомерија, добијање алкена, хемијске реакције алкена. Физичка својства алкена. 

Алкини: хомологи низ, Sр хибридизација, номенклатура, добијање, алкина, хемијске реакције алкина. Физичка својства алкина. 

Диени: подела диена, номенклатура, полимеризација, синтетички полимери, пластичне масе (РЕ, РР, РVАС), природни и вештачки каучук. 

Ароматични угљоводоници: структура бензена и његових хомолога, ароматичност, хомологи низ, номенклатура, добијање, хемијске реакције, ароматични 

угљоводоници са кондензованим прстеновима. 
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Халогени деривати угљоводоника: подела, номенклатура, добијање, хемијске реакције, важнији представници алкил халогенида и арил халогенида. 

КИСЕОНИЧНА ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА (22) 

Алкохоли и феноли: подела, номенклатура, изомерија, добијање, физичка својства, хемијске реакције, важнији представници алкохола и фенола. 

Етри: номенклатура, добијање, физичка својства, хемијска својства. 

Алдехиди и кетони: номенклатура, изомерија, добијање, физичка својства, хемијске реакције адиције, оксидације, редукције, важнији представници алдехида и кетона. 

Карбоксилне киселине: подела, номенклатура, добијање, засићене и незасићене монокарбоксилне киселине, дикарбоксилне киселине, ароматичне карбоксилне 

киселине, супституисане карбоксилне киселине, физичка својства, хемијске реакције. 

Деривати карбоксилних киселина: подела (хлориди, анхидриди, амиди и естри киселина), естри (подела, добијање, хемијске реакције), липиди (подела, добијање, 

хемијске реакције,значај). 

УГЉЕНИ ХИДРАТИ (7) 

Подела угљених хидрата. 

Моносахариди: подела, структура, хемијске реакције. Дисахариди: подела, важнији представници. Полисахариди: подела, структура, значај. Важнији 

представници и значај. 

ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА СА АЗОТОМ (11) 

Нитроједињења: подела, номенклатура, добијање, хемијске реакције. 

Амини: подела, номенклатура, добијање, хемијске реакције. Аминокиселине и протеини: аминокиселине (структура, номенклатура, подела, физичка својства, 

хемијске реакције), протеини (структура, подела, физичка својства, хемијске реакције), значај аминокиселина и протеина. Важнији представници и значај. 

ХЕТЕРОЦИКЛИЧНА ЈЕДИЊЕЊА И АЛКАЛОИДИ (3) 

Хетероциклична једињења: подела, хемијске реакције, важнији представници и значај. 

Алкалоиди. Важнији представници и значај. 

СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉАКА И ЖИВОТИЊА (2) 

Инсектициди. Фунгициди. Хербициди. Пестициди. Важнији представници и значај. 

ВЕЖБЕ (70) 

ПРИПРЕМА ЗА РАД У ЛАБОРАТОРИЈИ (6) 

Упознавање са прибором и хемикалијама у лабораторији за органску хемију. 

Физичке и хемијске методе за пречишћавање и одвајање супстанци из смеше. 

ИСПИТИВАЊЕ ОРГАНСКИХ СУПСТАНЦИ (6) 

Доказивање угљеника и водоника у органским супстанцама. Доказивање азота и сумпора у органским супстанцама. Доказивање халогена у органским 

супстанцама. 

УГЉОВОДОНИЦИ (6) 

Добијање метана, етена и етина и испитивање њихових својстава. 

АЛКОХОЛИ И ФЕНОЛИ (8) 

Добијање етанола алкохолним врењем, дестилација смеше и доказивање етанола. 

Хемијске реакције алкохола: испитивање киселости, испитивање растворљивости, образовање алкохолата, реакције оксидације. Доказивање глицерола 

акролеинском пробом. Испитивање киселости и растворљивости фенола, реакције фенола гвожђе (III)-хлоридом и бромном водом. 

АЛДЕХИДИ И КЕТОНИ (6) 

Испитивање растворљивости кетона. 

Реакције оксидације и редукције алдехида. 

Полимеризација формалдехида. 
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Јодоформска реакција. 

КАРБОКСИЛНЕ КИСЕЛИНЕ (16) 

Испитивање киселости и растворљивости органских киселина. 

Добијање мравље киселине, реакције оксидације и редукције. 

Добијање сирћетне киселине, реакције оксидације и редукције. 

Доказивање двобазности оксалне киселине. 

Реакције незасићених киселина са бромном водом и калијумперманганатом. 

Добијање етил-ацетата. 

Испитивање растворљивости масти и уља и добијање сапуна. 

Синтеза аспирина. 

УГЉЕНИ ХИДРАТИ (8) 

Испитивање растворљивости моносахарида, дисахарида и полисахарида. 

Хемијске реакције моносахарида, дисахарида и полисахарида. 

ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА СА АЗОТОМ (14) 

Доказивање и својства нитрои амино једињења: доказивање анилина. Карбамид и његова својства. 

Аминокиселине и протеини, испитивање киселости и растворљивости аминокиселина. Хемијске реакције аминокиселина. хемијске реакције протеина (бојене и 

таложне реакције). Одређивање изоелектричне тачке желатина. хидролиза протеина. 

Начин остваривања програма 

Концепција овог програма омогућава ученицима да стекну знања везана за структуру органских једињења, да уочавају њихове сличности и разлике и да схвате 

зависност њихових својстава од структуре. 

Програмски садржаји овог предмета су организовани у тематске целине за које је  наведен оријентациони  број часова за реализацију. Наставник, при изради 

оперативних планова, дефинише степен прораде садржаја и динамику рада, водећи рачуна да се не наруши целина наставног програма, односно да свака тема 

добије адекватан простор и да се планирани циљеви и задаци предмета остваре. При томе, треба имати у виду да формирање ставова и вредности, као и 

овладавање вештинама представља континуирани процес и резултат је кумулативног дејства целокупних активности на свим часовима предмета органска хемија 

што захтева већу партиципацију ученика, различита методска решења, велики број примера и коришћење информација из различитих извора. 

Садржај (предмета) има природну везу са садржајима других предметима. Ученицима треба стално указивати на ту везу, и по могућности, са другим 

наставницима организовати тематске часове. Осим тога, ученицима треба указивати и на везу са предметима које ће тек изучавати водећи рачуна о образовном 

профилу у коме се програм реализује. На тај начин знања, ставови, вредности и вештине стечене у оквиру наставе овог предмета добијају шири смисао и 

доприносе остваривању општих образовних и васпитних  циљева, посебно оних који се односе на унапређивање когнитивног, емоционалног и социјалног развоја 

ученика.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; самопроцену; презентацију својих радова и групних пројеката и ефикасну визуелну, вербалну и писану 

комуникацију.Место извођења наставе: теоријске часове изводити у кабинету са одговарајућим наставним средствима.  

 Часове вежби изводити у одговарајућој лабораторији, при чему се одељења деле у две групе 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 
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предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 

Наставни предмет: АНАЛИТИЧКА ХЕМИЈА 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Други 

Образовни профил: Техничар за заштиту животне средине 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70 70   

Недељни фонд часова: 2 2   

Правилник о наставном плану и програму за стицање обрзовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада хемија, неметали 

и графичарство («Службени гласник РС-Просветни гласник», бр. 11/93, 1/94, 6/95, 8/96, 70/2, 10/05, 15/05, 7/08, 11/08, 8/09,  10/13, 11/13, 14/13 и 12/15-

др.правилници) 

Циљ програма аналитичке хемије је да ученици стекну проширена знања о квалитативним и квантитативним испитивањима, да их примењују у пракси, да им 

стечена знања послуже за усвајање садржаја стручних предмета, развијају свест о сопственим знањима и способностима да стечена знања примењују у 

свакодневном животу, решавају проблеме и припремају се за даље образовање, развијају одговоран однос за очување природних ресурса и еколошке равнотеже. 

 

Задаци програма су: 

 систематско упознавање основних хемијских реакција;  

 упознавање основних хемијских реакција и метода за доказивање и одређивање елемената у појединим супстанцама; 

 оспособљавање ученика да уоче значај метода квантитативне анализе за испитивање тла, воде, ваздуха и разних отпада; 

 примена стечених теоријских знања у практичном раду у лабораторији; 

 развијање способности за експериментални рад, посматрање, закључивање, уопштавање и тумачење посматраних појава; 

 овладавање техникама лабораторијског рада и стицање способности за аналитичко закључивање; 

– подстицање за даљи стручни развој и усавршавање у складу са индивидуалним способностима и потребама друштва; 

– развијање систематичности, прецизности, смисла и одговорности за тимски рад; 

– развијање способност за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневног живота; 

– оспособљавање за примену средстава за заштиту на раду и развијање свести о важности очувања сопственог здравља; 

– развијање свест о значају одрживог развоја и еколошке етике.  

Садржај 

УВОД (2) 

Задатак и значај аналитичке хемије и њено коришћење у екологији. Подела аналитичке хемије: 

 

КВАЛИТАТИВНА ХЕМИЈСКА АНАЛИЗА (23) 

Хемијске реакције у воденим растворима. Неутрализација, хидролиза соли, аналитичке реакције мокрим и сувим путем. Катјони: подела катјона на аналитичке 
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групе, одвајање катјона. 

Реакције: Прва аналитичка група катјона (опште карктеристике комплексних једињења). Друга аналитичка група катјона (оксидо-редукционе реакције). Трећа 

аналитичка група катјона. Четврта аналитичка група катјона. Пета аналитичка група катјона. Шеста аналитичка група катјона. Анализа анјона. 

 

КВАНТИТАТИВНА АНАЛИЗА, ГРАВИМЕТРИЈА (8) 

Основни принципи и методе гравиметријске анализе. Прорачуни у гравиметрији. Гравиметријско одређивање гвожђе (3 + ) јона. 

 

ВОЛУМЕТРИЈА (37) 

Моларна концентрација раствора. Масени удео. Рачунски задаци, пуфери, стандардни раствори, индикатори, завршна тачка титрације, методе неутрализације и 

титрационе криве. Припремање раствора хлороводониче киселине и стандардизација, припремање раствора натријум-хидроксида и стандардизација. Одређивање 

садржаја натријум-хидроксида, сумпорне киселине и сирћетне киселине. Методе оксидо-редукције и јонско-електронске једначине. Перманганометрија. 

Припремање раствора калијум-перманганата и стандардизација, перманганометријско одређивање гвожђа. Јодометрија. Припремање раствора натријум-

тиосулфата и стандардизација. Јодометријско одређивање бакра. Таложне методе. Производ растворљивости. Припремање раствора сребро-нитрата и 

стандардизација. Одређивање хлорида по Мор-у. Комплексометрија. Методе рада на бази образовања комплексних једињења. Директна титрација и ретитрација. 

 

ВЕЖБЕ (70) 

 

ХЕМИЈСКА КВАЛИТАТИВНА АНАЛИЗА (28) 

Увод у квалитативну анализу, упутство за рад. Реакције и анализа катјона прве аналитичке групе. Реакције и анализа катјона друге аналитичке групе. Реакције и 

анализа катјона треће аналитичке групе. Реакције и анализа катјона четврте аналитичке групе. Реакције и анализа катјона пете аналитичке групе. Реакције и 

анализа катјона шесте аналитичке групе. Реакције и анализа анњона. 

 

ГРАВИМЕТРИЈА (10) 

Упознавање прибора и посуђа за рад. Жарење и мерење до константне масе. Гравиметријско одређивање гвожђа. 

 

ВОЛУМЕТРИЈА (32) 

Припремање 0,1 моларног раствора хлороводничне киселине и стандардизација. Одређивање количине натријум-хидроксида. Припремање 0,1 моларног раствора 

натријум-хидроксида и стандардизација. Одређивање количине сумпорне киселине и сирћетне киселине. Припремање 0,02 моларног раствора калијум-

перманганата и стандардизација. Одређивање гвожђа перманганометријски. Припремање раствора натријум-тиосулфата и стандардизација. Јодометријско 

одређивање бакра. Припремање 0,02 моларног раствора сребро-нитрата и одређивање моларитета. Одређивање хлорида у води по Мохр-у. Припремање 0,01 

моларног раствора комплексона КIII. Комплексометријско одређивање калцијума и магнезијума. 

 

Начин остваривања програма 

Садржаји програма конципирани су тако да ученици схвате основе хемијске анализе. Програм овог предмета је надградња на стечена знања из опште и неорганске 

хемије. 

Програмски садржаји овог предмета су организовани у тематске целине за које је  наведен оријентациони  број часова за реализацију. Наставник, при изради 

оперативних планова, дефинише степен прораде садржаја и динамику рада, водећи рачуна да се не наруши целина наставног програма, односно да свака тема 

добије адекватан простор и да се планирани циљеви и задаци предмета остваре. При томе, треба имати у виду да формирање ставова и вредности, као и 
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овладавање вештинама представља континуирани процес и резултат је кумулативног дејства целокупних активности на свим часовима  предмета аналитичка 

хемија што захтева већу партиципацију ученика, различита методска решења, велики број примера и коришћење информација из различитих извора. 

 Садржај (предмета) има природну везу са садржајима других предметима. Ученицима треба стално указивати на ту везу, и по могућности, са другим 

наставницима организовати тематске часове. Осим тога, ученицима треба указивати и на везу са предметима које ће тек изучавати водећи рачуна о образовном 

профилу у коме се програм реализује. На тај начин знања, ставови, вредности и вештине стечене у оквиру наставе овог предмета добијају шири смисао и 

доприносе остваривању  општих образовних и васпитних  циљева, посебно оних који се односе на унапређивање когнитивног, емоционалног и социјалног развоја 

ученика. 

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; самопроцену; презентацију својих радова и групних пројеката и ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

Садржаји наставе у блоку треба да се реализују тако да ученици прошире стечена практична знања и да стекну самосталност у раду, да могу несметано да 

обављају послове и радне задатке у свакој фази производног процеса у овој индустрији. 

Место извођења наставе: теоријске часове изводити у кабинету са одговарајућим наставним средствима.  

 Часове вежби изводити у одговарајућој лабораторији, при чему се одељења деле у две групе. 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ИЗВОРИ ЗАГАЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Други 

Образовни профил: Техничар за заштиту животне средине 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70   60 

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о наставном плану и програму за стицање обрзовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада хемија, неметали 

и графичарство («Службени гласник РС-Просветни гласник», бр. 11/93, 1/94, 6/95, 8/96, 70/2, 10/05, 15/05, 7/08, 11/08, 8/09,  10/13, 11/13, 14/13 и 12/15-

др.правилници) 

Циљ програма извори загађења животне средине је да ученици схвате улогу извора загађења животне средине и да науче природне и антропогене изворе 

загађења, развијају свест о сопственим знањима и способностима да стечена знања примењују у свакодневном животу, решавају проблеме и припремају се за даље 

образовање, развијају одговоран однос за очување природних ресурса и еколошке равнотеже. 

Задаци програма су: 

- стицање потребних знања о природним и антропогеним изворима загађења и загађујућим материјама као и о количини и утицају наведених извора и 

материја на животну средину на глобалном локалном нивоу; 

- стицање потребних знања за детекцију извора загађивања животне средине; 

- подстицање за даљи стручни развој и усавршавање у складу са индивидуалним способностима и потребама друштва; 

- развијање систематичности, прецизности, смисла и одговорности за тимски рад; 

- развијање способност за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневног живота; 

- оспособљавање за примену средстава за заштиту на раду и развијање свести о важности очувања сопственог здравља; 

- развијање свест о значају одрживог развоја и еколошке етике. 

Садржај 

УВОД (1) 

Животна средина и њено угрожавање 

 

ПОЈАВА, ДЕЛОВАЊЕ И ПОСЛЕДИЦЕ ЗАГАЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (10) 

Појам загађења и изражавање загађености. Подела загађености према разлижитим критеријумима. Класификација загађености према физичком стању. 

Класификација загађености према хемијској природи. Класификација загађености према својствима. 

Класификација загађености према извору загађујућих супстанци. Класификација загађености према месту употребе. Класификација загађености према распореду 

извора загађења. Класификација загађености према ефектима. Класификација на бази загађења делова животне средине. Параметри који утичу на загађеност 

животне средине. Дуготрајна и акцидентна загађења. Механизми штетног деловања загађујућих супстанци. 

Транспорт и дисперзија загађујућих супстанци. Последице загађења животне средине. 
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ИЗВОРИ ЗАГАЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (25) 

Загађење природног порекла. Саобраћај као извор загађења. Производи сагоревања горива. Индустријска загађења. Рудници. Металургија. Пољопривреда и 

прерада пољопривредних производа. Топлота. Бука. 

Загађујуће материје. Кокс. Н2SO4, Н3РО4. NН3, експлозиви. Ђубрива. Боје и лакови. Нафта и деривати. Сl2, H2, NаОН. Сапуни и детерценти. Дрво, папир и 

целулоза. Чврст отпадни материјал. Аеросоли. Радиоактивне супстанце. 

 

ЗАГАЂИВАЊЕ ТЛА (6) 

Настајање, врсте и текстуре тла. Састав и карактеристике земљишта. Врсте загађујућих супстанци. Природни извори загађења. Антропогени. 

 

ЗАГАЂИВАЊЕ ВОДЕ (6) 

Вода у природи и њено кружење. Подела воде и класирање према загађености. Врсте загађујућих супстанци. Хемијске загађујуће супстанце. Биолошке загађујуће 

супстанце. Физички загађивачи. 

 

ЗАГАЂИВАЊЕ ВАЗДУХА (6) 

Чист ваздух. Емисија и имисија. Врсте загађујућих супстанци. 

 

ЗАГАЂИВАЊЕ ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА (6) 

Појам хране и животних намирница. Ланац исхране као систем за пренос загађености. Врсте загађујућих супстанци. Загађивање животних намирница супстанцама 

животињског порекла. Загађивање животних намирница супстанцама вештачког порекла. Загађивање животних намирница халогенованим једињењима. 

Загађивање животних намирница пестицидима. Загађивање животних намирница канцерогенима. Загађивање животних намирница антибиотицима, хормонима и 

адитивима. 

 

СИСТЕМ ПРАЋЕЊА ЗАГАЂЕЊА (2) 

 Поступци праћења загађења. 

 

ПОСЛЕДИЦЕ ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (3) 

Последице загађивања атмосфере. Последице загађивања хидросфере. Последице загађивања тла. Последице загађивања животних намирница. 

 

ЗАШТИТА ОД ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (3) 

Превенција и едукација. Измене у процесу производње. Заштита ваздуха од загађења. Заштита Н2О од загађења. Заштита радиоактивног отпада. Заштита од 

топлоте и буке. 

 

ЕКОНОМСКО-ПРАВНА РЕГУЛАТИВА (2) 

МDК, дефинисање и стандарди. Контрола спровођења закона о заштити животне средине. Економски аспекти заштите. 

 

НАСТАВА У БЛОКУ (60) 

 

Упознавање загађивача животне средине. Природни загађивачи, антропогени загађивачи. 
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Праћење загађивања животне средине. 

Начин остваривања програма 

Концепција програма овог предмета омогућава ученицима да стекну знање о изворима загађења животне средине природног и антропогеног порекла. 

Програмски садржаји овог предмета су организовани у тематске целине за које је наведен оријентациони број часова за реализацију. Наставник, при изради 

оперативних планова, дефинише степен прораде садржаја и динамику рада, водећи рачуна да се не наруши целина наставног програма, односно да свака тема 

добије адекватан простор и да се планирани циљеви и задаци предмета остваре. При томе, треба имати у виду да формирање ставова и вредности, као и 

овладавање вештинама представља континуирани процес и резултат је кумулативног дејства целокупних активности на свим часовима предмета извори загађења 

животне средине што захтева већу партиципацију ученика, различита методска решења, велики број примера и коришћење информација из различитих извора. 

 Садржај (предмета) има природну везу са садржајима других предметима. Ученицима треба стално указивати на ту везу, и по могућности, са другим 

наставницима организовати тематске часове. Осим тога, ученицима треба указивати и на везу са предметима које ће тек изучавати водећи рачуна о образовном 

профилу у коме се програм реализује. На тај начин знања, ставови, вредности и вештине стечене у оквиру наставе овог предмета добијају шири смисао и 

доприносе остваривању општих образовних и васпитних циљева, посебно оних који се односе на унапређивање когнитивног, емоционалног и социјалног развоја 

ученика. 

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; самопроцену; презентацију својих радова и групних пројеката и ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

 Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност  је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а 

оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у 

остваривању задатака предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 

 Садржаји наставе у блоку треба да се реализују тако да ученици прошире стечена практична знања и да стекну самосталност у раду, да могу несметано да 

обављају послове и радне задатке у овој области, при чему се одељења деле у две групе. 

 Место извођења наставе: теоријске часове изводити у кабинету са одговарајућим наставним средствима. 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ИСПИТИВАЊЕ ТЛА, ВОДЕ И ВАЗДУХА 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Други 

Образовни профил: Техничар за заштиту животне средине 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70 105   

Недељни фонд часова: 2 3   

Правилник о наставном плану и програму за стицање обрзовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада хемија, неметали 

и графичарство («Службени гласник РС-Просветни гласник», бр. 11/93, 1/94, 6/95, 8/96, 70/2, 10/05, 15/05, 7/08, 11/08, 8/09,  10/13, 11/13, 14/13 и 12/15-

др.правилници) 

Циљ програма испитивање тла, воде и ваздуха је стицање теоријских и практичних знања, умења и вештина које су везане за испитивање тла, воде и ваздуха и 

оспособљавање ученика да одређеним методама узоркују, испитују, доказују и одређују садржај загађујућих супстанци у тлу, води и ваздуху.  

Задаци програма су: 

-проширивање и продубљивање знања која су ученици стекли о физичко-хемијским, биолошким, еколошким и геолошким својствима животне средине; 

-стицање знања о неопходности испитивања тла, воде и ваздуха и неопходним мерама заштите животне средине и примене прописа; 

-упознавање са поступцима узорковања, детекције и мерења параметара загађења на терену и у лабораторији; 

-стицање знања о физичким, хемијским и микробиолошким својствима тла, воде и ваздуха;  

-развијање свести о сопственим знањима и способностима о даљој професионалној оријентацији у складу са потребама друштва; развијање еколошке свести; 

-подстицање за даљи стручни развој и усавршавање у складу са индивидуалним способностима и потребама друштва; 

-развијање систематичности, прецизности, смисла и одговорности за тимски рад; 

-развијање способност за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневног живота; 

-оспособљавање за примену средстава за заштиту на раду и развијање свести о важности очувања сопственог здравља; 

-развијање свест о значају одрживог развоја и еколошке етике. 

Садржај 

УВОД (1) 

Дефиниција, задатак и циљ испитивања. 

 

ПОДЕЛА ИСПИТИВАЊА (4) 

Подела испитивања по месту, начину, учесталости и врсти. 

 

УЗОРАК И УЗОРКОВАЊЕ (6) 

Појам и врста узорка. Узорковање према агрегатном стању. Уређаји за узорковање. Обележавање и чување узорака. 

 

ЧИНИОЦИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ УЗОРКОВАЊЕ (6) 

Мерна места. Време потребно за узорковање. Брзина протока флуида. Учесталост мерења. 
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ИЗБОР ПОСТУПКА ЗА АНАЛИЗУ (4) 

Начин избора поступака за анализу. 

 

ИСПИТИВАЊЕ ТЛА (15) 

Карактеристике тла. Узорковање земљишта. Поделе и поступци узорковања. Уређаји и опрема за узорковање. Узимање, обележавање и чување узорака. Анализа 

земљишта. Механичка испитивања. Хемијска испитивања. Микробиолошка испитивања. Праћење и сузбијање загађења тла. Мреже контроле загађености. 

Сузбијање и ревитализација. 

 

ИСПИТИВАЊЕ ВОДЕ (15) 

Карактеристике воде. Узорковање. Подела и поступак узорковања. Уређаји и опрема за узорковање. Обележавање и чување узорака. Анализа воде. Теренска 

анализа. Успитивање физичких својстава. Испитивање хемијских својстава. Микробиолошка испитивања. Праћење и сузбијање загађења воде. Мрежа контроле 

загађености. Сузбијање загађености. 

 

ИСПИТИВАЊЕ ВАЗДУХА (15) 

Карактеристике ваздуха. Узорковање, подела и поступак узорковања. Уређаји и опрема за узорковање. Мерење протока узорка. Метеоролошки параметри. 

Сушење ваздуха пре анализе. Анализа ваздуха. Анализа и мерење мириса. Честице у гасу. Хемијска анализа. Праћење и сузбијање загађења ваздуха. Мрежа 

контроле ваздуха. Мерне станице. Мониторинг. Сузбијање загађења. 

 

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА (4) 

Стандардизација метода узорковања. Стандардизација методе испитивања. Казнене одредбе. 

 

ВЕЖБЕ (105) 

Уводна вежба: начин рада у лабораторији. 

Узорковање тла по задатим тачкама и по мрежи. 

Узорковање тла по вертикалном профилу. 

Припрема, обележавање и чување узорака. 

Испитивање физичких својстава земљишта: гранулометријски састав, влажност, порозност, запремина и специфична маса, пластичност, водопропустљивост, 

капиларност, стишљивост, чврстоћа тла, отпорност на мраз, пенетрација. 

Испитивање хемијских својстава тла: одређивање кисеоника, угљеника, силицијума, алуминијума, гвожђа и калцијума, одређивање компоненти тла (минералне 

материје, вода, ваздух, органске материје-хумус), одређивање рН, одређивање азота, фосфора, калијума, амонијум јона и нитратног јона. Одређивање тешких 

метала: олова, бакра, кадмијума и живе. 

Узорковање воде. 

Испитивање органолептичких својстава воде. 

Одређивање температуре, густине и вискозности. 

Одређивање рН алкалитета и киселости воде. 

Одређивање укупне тврдоће воде. 

Одређивање карбоната, азота, фенола, површинских активних материја, присуство масти и уља, кисеоника, хлора, амонијака и нитрата. 

Узорковање ваздуха. 
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Узорковање процесног ваздуха. 

Узорковање чврстих честица у ваздуху. 

Узорковање ваздуха за хемијску анализу. 

Одређивање метереолошких параметара ваздуха. 

Гравиметријско одређивање Н2S. 

Одређивање SО2 волуметријски. 

Анализе ваздуха у Орсатовом апарату. 

Начин остваривања програма 

Садржаје програма овог предмета треба обрадити тако да ученици схвате значај испитивања тла, воде и ваздуха као природних ресурса неопходних за живот. 

Ученици треба да стекну знања да примењују различите физичко-хемијске методе испитивања, да уоче и детектују, изворе и узрочнике загађења тла, воде и 

ваздуха. 

Програмски садржаји овог предмета су организовани у тематске целине за које је  наведен оријентациони  број часова за реализацију. Наставник, при изради 

оперативних планова, дефинише степен прораде садржаја и динамику рада, водећи рачуна да се не наруши целина наставног програма, односно да свака тема 

добије адекватан простор и да се планирани циљеви и задаци предмета остваре. При томе, треба имати у виду да формирање ставова и вредности, као и 

овладавање вештинама представља континуирани процес и резултат је кумулативног дејства целокупних активности на свим часовима предмета испитивање тла, 

воде и ваздуха што захтева већу партиципацију ученика, различита методска решења, велики број примера и коришћење информација из различитих извора. 

 Садржај (предмета) има природну везу са садржајима других предметима. Ученицима треба стално указивати на ту везу, и по могућности, са другим 

наставницима организовати тематске часове. Осим тога, ученицима треба указивати и на везу са предметима које ће тек изучавати водећи рачуна о образовном 

профилу у коме се програм реализује. На тај начин знања, ставови, вредности и вештине стечене у оквиру наставе овог предмета добијају шири смисао и 

доприносе остваривању  општих образовних и васпитних  циљева, посебно оних који се односе на унапређивање когнитивног, емоционалног и социјалног развоја 

ученика. 

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; самопроцену; презентацију својих радова и групних пројеката и ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

Место извођења наставе: теоријске часове изводити у кабинету са одговарајућим наставним средствима.  

 Часове вежби изводити у одговарајућој лабораторији или на терену, при чему се одељења деле у две групе. 

Начин провере оствареноси исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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ДЕО 2 НАСТАВНИ ПРОГРАМ А. Обавезни општеобразовни предмети: ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (Трећи разред) 

Наставни предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Техничар за заштиту животне средине 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

105    

Недељни фонд часова: 3    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл. гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2003, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ  

Циљ наставе српског језика и књижевности јесте проширивање и продубљивање знања о српском језику; унапређивање језичке и функционалне писмености; 

проширивање и продубљивање знања о српској и светској књижевности, развијање љубави према књизи и читању, оспособљавање за интерпретацију уметничких 

текстова; упознавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у књижевности; 

проширивање и продубљивање књижевних знања и читалачких вештина; образовање и васпитање ученика као слободне, креативне и културне личности, 

критичког ума и оплемењеног језика и укуса.  

Задаци  

Настава језика (знања о језику, способност служење језиком и васпитна улога наставе језика). Ученици треба да:  

- овладају знањима о српском књижевном језику;  

- стекну вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом изражавању, приликом учења, образовања и интелектуалног 

развоја;  

- поштују матерњи језик, негују српски језик, традицију и културу српског народа, националних мањина, етничких заједница и других народа;  

- унапређују културу језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, са 

развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура.  

Настава књижевности (усвајање књижевних знања, развијање читалачких вештина и афирмисање васпитних вредности путем књижевности). Ученици треба да:  

- упознају репрезентативна дела српске књижевне баштине и дела опште књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вредности;  

- негују и развијају читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним књижевним делима из историје 

српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози;  

- развијају литерарне афинитете и постану читаоци рафинираног естетског укуса који ће умети да на истраживачки, стваралачки и активан начин читају књижевна 

дела свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;  

- усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности;  

- оспособе се за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова агресивног и асоцијалног 

понашања и за развијање самосвести и личне одговорности;  

- подстичу на саосећање са ближњима и одговорност према другом;  
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САДРЖАЈ 

КЊИЖЕВНОСТ (69)  

МОДЕРНА (29)  

Модерна у европској и српској књижевности.  

Поетика модерне (импресионизам и симболизам).  

Шарл Бодлер: Албатрос  

Антон Чехов: Ујка Вања  

Богдан Поповић: Антологија новије српске лирике  

Алекса Шантић: Претпразничко вече, Вече на шкољу  

Јован Дучић: Залазак сунца, Јабланови  

Милан Ракић: Искрена песма, Долап  

Владислав Петковић Дис: Тамница, Можда спава  

Сима Пандуровић: Светковина  

Антун Густав Матош: Јесење вече  

Бора Станковић: Коштана, Нечиста крв  

Јован Скерлић: О Коштани  

Петар Кочић: Мрачајски прото  

Иван Цанкар: Краљ Бетајнове  

МЕЂУРАТНА И РАТНА КЊИЖЕВНОСТ (30)  

Европска књижевност у првим деценијама XX века (појам особености и значај); манифести футуризма, екопресионизма и надреализма: књижевни покрети и 

струје у српској књижевности између два рата (експресионизам, надреализам, социјална књижевност). Ратна књижевност.  

Владимир Мајаковски: Облак у панталонама  

Федерико Гарсија Лорка: Романса месечарка  

Рабиндранат Тагора: Градинар  

Милутин Бојић: Плава гробница  

Душан Васиљев: Човек пева после рата  

Милош Црњански: Суматра, Сеобе И  

Иво Андрић: Ex Понто  

Момчило Настасијевић: Туга у камену  

Тин Ујевић: Свакидашња јадиковка  

- развију врлине разборитости и равнотеже и мудрости.  

Општи задаци. Ученици треба да:  

- развијају и негују стваралачки и истраживачки дух у процесу учења и у примени стечених знања;  

- развијају и негују методичност и методичка поступања приликом овладавања сложеним и обимним знањима;  

- усаглашено са општим исходима учења, као и усклађено са узрастом и способностима, даље развијају знања, васпитне вредности и функционалне вештине које 

ће моћи да користе у даљем образовању, у професионалном раду и у свакодневном животу;  

- развијају лични и национални идентитет и осећање припадности држави Србији;  

- формирају вредносне ставове којима се чува национална и светска културна баштина;  

- буду оспособљени за живот у мултикултуралном друштву. 
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Исак Самоковлија: Рафина авлија  

Вељко Петровић: Салашар  

Растко Петровић: Људи говоре  

Исидора Секулић: Госпа Нола  

Мирослав Крлежа: Господа Глембајеви  

Добриша Цесарић: Облак  

Оскар Давичо: Хана (И песма)  

Иван Горан Ковачић: Јама  

ЛЕКТИРА (10)  

Избор из лирике европске модерне: (Рилке, А. Блок, Аполинер)  

Избор из међуратне поезије (D. Максимовић, Р. Петровић)  

Ернест Хемингвеј: Старац и море  

Иво Андрић: На Дрини ћуприја  

Михаил А. Шолохов: Тихи Дон (одломци)  

КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ  

На наведеним делима понављају се, проширују, усвајају и систематизују основни књижевнотеоријски појмови.  

Лирика. Модерна лирска песма (структура). Песма у прози.  

Стих: једанаестерац, дванаестерац, слободан стих. Средства књижевноуметничког изражавања (стилске фигуре): метонимија, синегдоха, парадокс, алузија, 

апострофа, реторско питање, инверзија, елипса, рефрен.  

Епика. Облици уметничког изражавања, причање (нарација), описивање (дескрипција), дијалог, монолог, унутрашњи монолог, доживљени говор, пишчев 

коментар; казивање у првом, другом и трећем лицу.  

Драма: Драма у ужем смислу (особине): модерна драма, (психолошка, симболистичка, импресионистичка); драмска ситуација; сценски језик (визуелни и 

акустични сценски знакови); публика, глумац, глума, режија, лектор, сценограф.  

ЈЕЗИК (20)  

ТВОРБА РЕЧИ  

Основни појмови о извођењу (деривацији) речи. Важнији модели за извођење именица, придева и глагола.  

Основни појмови о творби сложеница. Полусложенице. Правописна решења.  

ЛЕКСИКОЛОГИЈА (СА ЕЛЕМЕНТИМА ТЕРМИНОЛОГИЈЕ И ФРАЗЕОЛОГИЈЕ)  

Значењски (семантички) и формални односи међу лексемама (синонимија; антонимија, полисемија и хомонимија, метафоричка и метонимијска значења).  

Стилска вредност, лексика и функционални стилови; поетска лексика, варијантска лексика, дијалектизми и регионализми, архаизми и историзми; неологизми; 

жаргонизми; вулгаризми. (Повезати са употребом речника).  

Речи из страних језика и калкови (дословне преведенице), однос према њима. Речници страних речи. Разумевање најважнијих префикса (и префиксоида) и 

суфикса (и суфиксоида) пореклом из класичних језика.  

Основни појмови о терминологији и терминима. Терминолошки речници.  

Основни појмови о фразеологији и фразеолошким јединицама. Стилска вредност фразеолошких јединица. Клишеи и помодни изрази.  

СИНТАКСА   

Синтаксичке јединице; реченице у ширем смислу (комуникативне реченице) и реченице у ужем смислу (предикатске реченице); речи (лексеме и 

морфосинтаксичке речи); синтагме (именичке, придевске, прилошке и глаголске).  

Основне конструкције (и њихови модели) предикатске реченице: субјекатско-предикатска конструкција, рекцијске конструкције (с правим и неправим објектом), 
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копулативне и семикатулативне конструкције (с именским и допунским предикативом). Прилошке одредбе. Безличне реченице.  

Именичке синтагме. Типови атрибута. Апозитив и апозиција.  

ПРАВОПИС  

Транскрипција речи из страних језика (основни принципи и примери).  

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (16)  

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

Казивање и рецитовање напамет научених књижевноуметничких текстова.  

Стилистика. Функционални стилови: публицистички.  

ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

Стилистика. Лексичка синонимија и вишезначност речи, избор речи (прецизност). Појачавање и ублажавање исказа; обично, ублажено и увећано значење речи; 

пренесена значења речи (фигуративна употреба именица, глагола и придева).  

Писмене вежбе: новинарска вест, чланак, извештај, интервју, коментар и др. Приказ књижевно-сценског или филмског дела. Увежбавање технике израде 

писмених састава.  

Домаћи писмени задаци (читање и анализа на часу).  

Четири писмена задатка. 

Начин остваривања програма 

УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА  

Зависно од разреда и садржаја годишњи фонд часова наставе овог предмета распоређен је тако да је за подручје књижевност издвојено око 60%, а за друга два 

(језик и култура изражавања) око 40% часова.  

У оквиру тог фонда планирани садржаји се обрађују са 70% часова. Осталих 30% часова предвиђено је за понављање, утврђивање, вежбање и систематизовање 

програма.  

Циљ и задаци чине целину и остварују се током четири године - систематски и континуирано - у свим предвиђеним програмско-тематским подручјима и 

видовима рада.  

Сви садржаји распоређени су по разредима, подручјима, областима и темама уз примену начела поступности, корелације, интеграције и примерености узрасту.  

Садржаји књижевности конкретизовани су по разредима, сегментима (књижевност и лектира), а обухватају књижевнотеоријско и књижевноисторијско 

проучавање књижевноуметничких дела и књижевности жанровски распоређених.  

Подручје језик обухвата изучавање језика као система. У садржаје овог подручја уграђени су елементи опште лингвистике и правописа.  

Подручје култура изражавања обухвата облике и врсте у области усменог и писменог изражавања (по разредима). У овој области планиране су говорне и писмене 

вежбе, домаћи задаци и писмени задаци, који треба да се раде наизменично ћирилицом и латиницом.  

Ради што успешније реализације бројних захтева и садржаја неопходна је и стална сарадња наставника српског језика и књижевности с наставницима других 

предмета (историје, сродних општестручних и ужестручних предмета), стручним сарадницима (школским библиотекаром - медијатекаром, педагогом, 

психологом) и органима (стручним активом и већима), родитељима ученика и међуопштинском (регионалном) просветно-педагошком службом; такође је 

корисна сарадња наставника и са одређеним институцијама (народном библиотеком, домом културе, биоскопом, локалним новинама, радио-станицом и др.).  

Квалитет и трајност знања, умења, вештина и навика ученика у многоме зависе од принципа, облика, метода и средстава који се користе у образовно-васпитном 

процесу. Због тога савремена настава српског језика и књижевности претпоставља остваривање битних задатака и садржаја програма уз максимално могућу 

мисаону активност ученика (субјеката у настави), поштовање одређених дидактичких принципа (посебно: свесне активности ученика, научности, примерености, 

поступности, систематичности и очигледности), као и адекватну примену оних наставних облика, метода, поступака и средстава чију су вредност утврдиле 

савремена пракса и методика наставе српског језика и књижевности (пре свега: разни видови групног и индивидуалног рада примерени могућностима ученика, 

методе - дијалошка, текстуално-графичке демонстрације и самосталних радова ученика, средства - уџбеници, приручници, разне врсте текстова и графичких 
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приказа, графофолије, наставни и други филмови, радио и телевизијске емисије и сл.). Избор одређених наставних облика, метода, поступака и средстава 

условљен је, пре свега, наставним садржајем и циљевима (образовним, васпитним и функционалним), које треба остварити на једном часу српског језика и 

књижевности.  

Редовна настава српског језика и књижевности изводи се у специјализованим учионицама и кабинетима за овај предмет, који треба да буду опремљени у складу 

са нормативима за средње стручне школе. Делимично, она се организује и у другим школским просторијама (библиотеци - медијатеци, читаоници, 

аудиовизуелној сали и сл.).  

У настави српског језика и књижевности користе се одобрени уџбеници и приручници и библиотечко-информацијска грађа од значаја за остваривање задатака и 

садржаја програма овог предмета, односно за систематско оспособљавање ученика за самостално коришћење разних извора сазнања у настави и ван ње.  

У односу на досадашњи, овај програм доноси извесне промене и новине, које треба имати у виду приликом планирања (глобалног и оперативног) и реализације 

предвиђених задатака и садржаја. Посебно су значајне ове промене и новине у програму: измењен је недељни и годишњи фонд часова у свим разредима средњих 

стручних школа као и начин расподеле предвиђеног годишњег фонда часова на поједине сегменте програма; обезбеђен је адекватнији однос између часова обраде 

и других типова часова: кориговани су циљ и задаци наставе; измењени су структура и садржаји подручја књижевност и језик; у програм је укључен садржај 

проучавања књижевног дела. Уведена је област лектире, укључени су нови аутори и наслови; одређени су основни књижевнотеоријски појмови који се усвајају 

током обраде одговарајућих дела: створени су предуслови за креативно испољавање наставника и прилагођавање васпитно-образовног рада различитим 

ситуацијама у пракси, као и за појачавање стваралачке сарадње наставника и ученика.  

КЊИЖЕВНОСТ  

Ово програмско-тематско подручје обухвата најзначајнија дела из српске и светске књижевности, која су распоређена у књижевноисторијском континуитету од 

старог века до данас.  

Од историјског континуитета одступа се само у поглављу увод у проучавање књижевног дела у И разреду и проучавање књижевног дела у IV разреду, као и у 

поглављу лектира.  

Наставник српског језика и књижевности у средњим стручним школама треба да пође од претпоставке да је ученик у основној школи стекао основна знања:  

- из теорије књижевности: тема, мотив, фабула; лик, карактер; структура прозног књижевног дела; књижевни родови и врсте;основна језичкостилска изражајна 

средства; усмена и писана књижевност; структура лирске песме; стих, строфа, рима, ритам; структура драмског дела; дијалог, монолог, драмска врста, драма и 

позориште, филм, радио-драма, телевизијска драма;  

- из основа сценске и филмске културе: слика, реч, звук, филмска музика, ситуација, радња, јунаци филма, елементи филмског израза, филмске врсте, од 

синопсиса до сценарија; филм, телевизија, књижевност (сличност и разлике).  

Са стеченим знањима, која се у програму средњих стручних школа проширују и продубљују, ученик може активно да учествује у интерпретацији књижевног 

дела.  

Интерпретативно-аналитички методички систем је основни вид наставе књижевности и њега треба доследно примењивати приликом упознавања ученика са 

изабраним књижевним делима која су предвиђена програмом. Наравно, не треба очекивати да се сва програмом предвиђена дела обрађују на нивоу 

интерпретације као најпотребнијег аналитичко-синтетичког приступа књижевном делу. Наставник треба да процени на којим ће делима радити интерпретацију, а 

на којим осврт, приказ или, пак, проблемско-стваралачки методички систем.  

Нема сумње да овакав програм књижевности у средњим стручним школама повремено тражи и примену експликативног методичког система када се мора чути 

наставникова реч, и то најчешће приликом давања информација о епохама које се проучавају, као и у свим другим ситуацијама у којима наставник не може 

рачунати на ученикова предзнања (на пример: основне информације о почецима писмености, да је његов говор модел правилног, чистог и богатог језика каквом 

треба да теже његови ученици).  

Књижевна дела из програма лектира имају равноправан третман са делима из обавезног програма књижевности и обрађују се по истом методичком систему. 

Треба напоменути да се из лектире која је дата по избору ученика и наставника не морају обрадити сви писци, већ књижевно дело оног писца за које се 

опредељују ученици и наставник.  
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ЈЕЗИК  

Програм наставе језика у средњим стручним школама конципиран је тако да омогући ученицима стицање знања и о језику као друштвеној појави и о језику као 

систему знакова. Циљ је да ученици, поред знања о свом матерњем језику, стекну и опште лингвистичка односно социолингвистичка знања неопходна 

образованом човеку. Ова општа знања су функционално повезана са наставом матерњег језика. Главни део тих знања обрађује се у сегменту општи појмови о 

језику (на почетку програма за први и на крају програма за четврти разред). Као у уводном делу сегмента књижевни језик (у првом разреду) и сегменту језички 

систем и науке које се њиме баве; али се општи појмови обрађују и током целе наставе - у вези са одговарајућим партијама о српском као матерњем језику. 

Инсистирање на једном теоријски и методички вишем нивоу изучавању језичких појава даје нови квалитет настави која обухвата и знања с којима су се ученици 

сретали у основној школи. Ова знања, поред своје општеобразовне вредности и значаја за олакшавање и побољшавање наставе српског језика, треба да послуже и 

лакшем савлађивању градива из страних језика.  

У сегменту програма посвећеног организацији и функционисању језичког система не обрађују се само чисто граматички аспекти језичког система већ се 

обухватају и функционални аспекти. Зато су, између осталог, у синтаксу унети и елементи лингвистике текста и граматике. Посебан је значај дат лексикологији 

(која се надовезује на део о творби речи), и то не само да би ученици стекли више знања о речничком благу свога језика него и да би развили правилан однос 

према разним појавама у лексици.  

У обради свих сегмената програма треба се надовезивати на знања која су ученици стекли током претходног школовања. Међутим, овде није реч о простом 

обнављању и утврђивању раније стечених знања, него о добијању целовите слике о српском језику, и као што је већ речено, о усвајању једног квалитативно 

вишег приступа проучавању језичке организације и језичких законитости.  

Веома је важно да се настава језика повеже са осталим деловима овог наставног предмета. Наиме, ова настава пружа лингвистичка знања која ће бити подлога за 

тумачење језика и стила књижевних дела, с тим што ова дела пружају и одговарајући материјал за уочавање естетске функције језика. С друге стране, настава 

језика се мора повезати и са наставом културе изражавања. Тиме ће лингвистичка знања (о акценатском систему, творби речи, лексикологији, синтакси итд.), као 

и проучавање правописа, допринети да ученици боље и поступније усвоје књижевнојезичку норму и да побољшају своје изражајне способности.  

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА  

Вежбе у усменом изражавању треба у средњим стручним школама да дају одређени степен правилне артикулације, дикције, интонације, ритма и темпа у читању и 

казивању лирског, епског и драмског текста. Ове се вежбе, по правилу, реализују у току обраде књижевног текста на тај начин што ће наставник, директно, 

својим читањем, говорењем или уз помоћ снимка, анализирати одговарајуће елементе правилног усменог изражавања како би их ученици уочили. Стечена 

сазнања трансформишу се у вештине и умења на тај начин што ученици интерпретирањем књижевних текстова настоје да сами достигну одговарајући степен 

вештине и умења ове врсте. Стечене способности се даље увежбавају различитим облицима усменог изражавања ученика (извештавање, расправљање, 

реферисање и др.). Већина предвиђених облика ове наставе непосредно се укључује у наставу књижевности или примене за израду писмених састава.  

И диференцирање функционалних стилова ваља обављати на узорцима које је наставник одабрао. Да би ученик био оспособљен да свој језик и начин изражавања 

подеси врсти писменог састава (излагања), треба да напише конкретан састав (припреми излагање). Вежбе ове врсте треба понављати све док сваки ученик не 

буде оспособљен да се служи одређеним облицима изражавања. Да би се постигао већи наставни учинак, корисно је наћи неопходну психолошку мотивацију. 

Због тога ученике треба обавестити не само о коначном циљу који се жели постићи одређеним системом вежбања него и о сврсисходности појединих 

парцијалних вежбања која чине интегралну целину. Тако, на пример, ако су ученици обавештени да ће следећи писмени задатак бити у форми расправе или 

приказа, онда и конкретне вежбе треба да буду подређене том циљу. Наставник ће на одабраном моделу конкретног облика изражавања показати ученицима 

његове битне карактеристике, подразумевајући ту и примереност језика и стила. После тога ученици у форми домаћег задатка чине прве покушаје да самостално 

напишу састав одређене врсте. Читањем и коментарисањем домаћих задатака ученици се даље оспособљавају у писменом изражавању и овладавању одређеним 

врстама састава. Када је наставник стекао утисак да су сви ученици релативно овладали одређеном врстом писменог изражавања, утврђује час израде школског 

писменог задатка. Резултати таквог поступка показују се у школском писменом задатку, па се на основу њих планира даљи рад на усавршавању културе 

изражавања ученика. Ако више ученика не постигне одређени успех, цео се процес понавља.  

Оквирни број часова који је предвиђен за усмено и писмено изражавање означава укупно време, а не и број вежби у току наставне године (препоручује се 
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организовање већег броја краћих вежби с прецизно одређеним циљевима).  

Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По правилу, наставник је 

обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу на часу (делу часа). Поред писмених, у 

складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака (усмених, практичних - примерених могућностима ученика 

и њиховој оптерећености разним обавезама).  

Израда школског писменог задатка, по правилу, траје један час. Изузетно, кад то поједини облици писменог изражавања изискују, израда задатака може трајати и 

дуже од једног часа. 

Начин провере  остварености исхода 

Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По правилу, наставник је 

обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу на часу (делу часа). Поред писмених, у 

складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака (усмених, практичних - примерених могућностима ученика 

и њиховој оптерећености разним обавезама). 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Техничар за заштиту животне средине 

Годишњи фонд часова: Теорија Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл. гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2003, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ наставе страног 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.  

Посебан циљ наставе страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се страни језик 

користи ради информисаности и оспособљености за једноставну пословну комуникацију у усменом и писаном облику.  

Задаци наставе страног језика су да ученици:  

- буду оспособљени да у школској и ван школској свакодневници могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано и сходно ситуацији;  

- продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да страни језик функционално користе и после завршетка свог образовања 

(током студија, у будућем послу или даљем образовању);  

- стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да уоче контрасте и врше поређења у односу на сопствену стварност;  

- буду оспособљени да се компетентно и самосвесно споразумевају са људима из других земаља, усвајају норме вербалне и невербалне комуникације у складу са 

специфичностима језика који уче, као и да наставе, у оквиру формалног образовања и самостално, учење другог и трећег страног језика;  

- до краја трећег разреда средње стручне школе савладају први страни језик до нивоа Б1+ према Заједничком европском оквиру.  

Напомена:  

Истичемо да ће степен постигнућа по језичким вештинама варирати, односно да ће рецептивне вештине (разумевање говора и читање) бити на предвиђеном 

нивоу, док се за продуктивне вештине (говор, интеракција, медијација и писање) може очекивати да буду за један ниво ниже (на пример, Б1+ рецептивно, Б1 

продуктивно).  

Комуникативне функције:  

1. Представљање себе и других  

2. Поздрављање (састајање, растанак;формално, неформално, специфично по регионима)  

3. Идентификација и именовање особа, објеката, боја, бројева итд.  

4. Давање једноставних упутстава и команди  

5. Изражавање молби и захвалности  

6. Изражавање извињења  
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7. Изражавање потврде и негирање  

8. Изражавање допадања и недопадања  

9. Изражавање физичких сензација и потреба  

10. Исказивање просторних и временских односа  

11. Давање и тражење информација и обавештења  

12. Описивање и упоређивање лица и предмета  

13. Изрицање забране и реаговање на забрану  

14. Изражавање припадања и поседовања  

15. Скретање пажње  

16. Тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања  

17. Тражење и давање дозволе  

18. Исказивање честитки  

19. Исказивање препоруке  

20. Изражавање хитности и обавезности  

21. Исказивање сумње и несигурности  

Тематика 

Садржај 

Општа тематика  

Из живота младих: дружење, слободно време;  

Породица и друштво: живот и обичаји; правила понашања у разним ситуацијама; однос појединца према животној средини;  

Из савременог живота и тековина културе и науке народа чији се језик учи: збивања у свету; значајнији историјски догађаји; разни видови уметничког и научног 

стваралаштва; заштита културног блага.  

Стручна тематика  

За стручну тематику предвиђа се:  

а) за фонд од два часа недељно - до 20% од укупног годишњег фонда часова;  

б) за фонд већи од два часа недељно - до 30% од укупног годишњег фонда часова.  

Школски писмени задаци:  

а) по један писмени задатак у сваком полугодишту за фонд од два часа недељно;  

б) по два писмена задатка у полугодишту за фонд већи од два часа недељно. 

I. РЕЧЕНИЦА  

Сложена реченица  

а) номиналне клаузе  

They all knew that she wouldn't come.  

б) релативне клаузе  

- рестриктивне.  

The lady who/that was here yesterday has gone to London.  

I've lost the book which/that I bought this morning.  

Обратити пажњу на контактне реченице (изостављање релативне заменице у акузативу).  
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- нерестриктивне  

My brother Bob, whom you met yesterday, is coming with us. He got lost on Snowdon, which was enveloped in fog.  

в) адвербијалне клаузе  

- за начин и поређење (Р)  

She treats me as if I were a child.  

- за место  

Tell me where to go.  

- за време  

Come as soon as you can.  

- Инверзија - иза  neither, nor, so 

She's a real beauty and so is her sister.  

I can't swim. Neither can Mary.  

I like reading. So does my brother.  

II. ИМЕНИЧКА ГРУПА  

1. Члан  

- Одређени члан у прилошким фразама, са компаративом пропорције, испред имена зграда, институција.  

The book is on the table. The more I know him the less I like him. The Empire State Building is in the USA.  

- Одређени генерички члан испред придева (етника) да означи нацију  

The Germans wanted to defeat the British but they failed.  

- Нулти члан уз географска имена, испред именица  bed, prison, school, у паралелним структурама  hand in hand, arm in arm и др.  

Africa, England, Ben Nevis, Greenland, go to bed, go to school  

2. Именице  

- Pluralia tantum  

scissors, trousers i dr  

- Релативни плуралиа тантум облици  

- jeans, glasses i dr.  

- Синкретизам једнине и множине  

means, series, species  

There has been an interesting series of concerts yesterday. There were several series of lectures at the university last year. 

- Небројиве именице у функцији бројивих именица  

Two coffees, please  

3. Заменички облици  

Заменице  

- Безлична употреба личних заменица множине (we, you, they)  

They say she left for London a week ago. 

- Општа лична заменица  ONE 

One never knows what may happen next.  

- Неодређене заменице  some, somebody, someone, something any, anybody, anyone, anything)   

Someone is knocking at the door. There was something very pleasing in her eyes. Some like it hot. Did you see anyone there?  
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4. Придеви/адјективали  

- Компаратив једнакости и компаратив неједнакости (Р)  

- as + adjective + as; not so/as + adjective + as  

She is as tall as her sister. He isn't so/as bad as you may think. 

- Партиципи  

а) као адјективали  

the stolen money, the wounded soldier i dr..  

б) у номиналној функцији  

The accused stood up.  

5. Бројеви  

Означавање нуле у различитим контекстима  

- у аритметици:  nought / naught, zero 

- у спорту:  nil/nothing; love u tenisu   

- О (у бројевима телефона, соба и др.)  

III. ГЛАГОЛСКА ГРУПА  

1. Глаголи  

- Време и аспект глагола - обнављање  

- The Present Perfect Tense Sa značenjem budućnosti  

I'll come as soon as I have finished reading the book.  

- The Future Perfect Tense (R)  

I shall have written the letter by the time you come.  

- Непотпуни глаголи  

а)  He ought to have done it by now.  

It must have been nine o'clock when I came back home.  

b) WOULD/USED TOза изражавање радње која це понављала у прошлости  

When we were children we would/used to go swimming every summer.  

- Gerund  

а) после израза (R)  

It's no use (crying). I can't help (laughing).  

б) после глагола  continue, go on, keep on, avoid, prefer i dr. She kept on talking for hours. She prefers reading to playing tennis. 

- Објекат ца инфинитивом (R)  

They want her to be a dentist.  

- Двочлани глаголи (фразални и предлошки)  

- drink up, give in, bring over, call on i dr.  

2. Прилози  

- Обнављање и утврђивање  

- Конверзија прилога и придева- daily, early, fast, pretty…  

It is a daily newspaper. It appears daily. 

- Прилози изведени са – 1u, уз промену значења.  
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He works hard. He hardly works at all.  

3. Везници  

either...or, neither...nor  

IV. ТВОРБА РЕЧИ  

Префикси и суфикси за творбу именица cа:  co -dis-, in-,mis-, over-; -dom, -ness, -ful,-ment, -tion, -th  

V. ФОНОЛОГИЈА  

Помераље акцента при промени врете речи ( PERmit, perMIT)  

VI. ЛЕКСИКОЛОГИЈА  

Идиоми и фразе  

VII. ЛЕКСИКОГРАФИЈА  

Структура и коришћење стручног речника, речника синонима 

Начин остваривања програма 

Програм првог страног језика намењен је трогодишњем и четворогодишњем образовању и васпитању у средњим стручним школама и чини заокружену целину са 

програмом страних језика за основну школу, обезбеђујући тако континуитет учења страног језика започетог у основној школи.  

Структуру програма чине:  

а) захтеви и садржаји који су заједнички за трогодишње и четворогодишње школовање;  

б) захтеви и садржаји који су диференцирани према разликама у фонду часова и укупној оријентацији датог типа школе;  

- школски писмени задаци (за сваки разред по два писмена задатка);  

- језички садржаји (за сваки језик и сваки разред посебно).  

Облици наставе  

Комуникативна настава страних језика се реализује тако што се примењују различити облици рада као нпр. рад у групама и паровима, рад у пленуму или 

појединачни уз примену додатних средстава у настави (аудио-визуелних материјала, информационо-технолошких извора, игара, аутентичног материјала, итд.), 

као и уз примену принципа наставе по задацима (таск-басед лангуаге теацхинг; enseñanza пор тареас, хандлунгсориентиертер ФСУ...)  

Препоруке за реализацију наставе  

У наставном процесу неопходно је ускладити улоге наставника, ученика и наставних средстава. Наставник мора да добро одреди колико времена на часу може да 

буде потрошено на фронтална излагања и објашњења, фронталне активности као што су питања и одговори (разликујући при том референцијална, демонстративна 

и тест питања) као и на остале облике рада.  

Наставници треба да схвате да су њихови поступци којима одражавају своје ставове и способности најважнији део окружења за учење и усвајање језика. Стога је 

неопходно да наставник прида значај:  

- вештинама подучавања;  

- вештинама организовања рада у учионици;  

- способностима да спроводи истраживања праксе и да размишља о свом искуству;  

- стиловима подучавања;  

- разумевању тестирања, оцењивања и евалуације и способностима за њихово спровођење;  

- знањима и способностима да предаје социокултурне садржаје;  

- интеркултурним ставовима и вештинама;  

- знањима о естетској вредности књижевности и способностима да развије такво разумевање код ученика;  

- способностима за индивидуализацију рада у одељењу у којем наставу похађају типови ученика с различитим способностима за учење.  
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Ови релевантни квалитети и способности се најбоље развијају када наставник:  

- надгледа, прати рад и одржава ред у учионици;  

- стоји на располагању ученицима и пружа им индивидуалне савете;  

- преузме улогу супервизора и фацилитатора уважавајући примедбе у вези са њиховим учењем, реагујући на њих и координирајући њихове активности.  

Стога се у настави страних језика препоручују следеће активности којима се гарантује најефикаснија реализација наставног програма, и то су:  

- слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом који чита наставник или који ученици чују са звучних записа;  

- рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације, итд.);  

- мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу или родитеље и сл.);  

- дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим трајањем, док су дискусије 

спонтаније и неприпремљене интеракције на одређену тему);  

- обимнији пројекти који се раде у учионици и ван ње у трајању од неколико недеља до читавог полугодишта уз конкретно видљиве и мерљиве производе и 

резултате;  

- усклађивање Програмом предвиђене граматичке грађе са датим комуникативним функцијама и темама, и то у склопу језичких активности разумевања (усменог) 

говора и писаног текста, усменог и писменог изражавања и медијације;  

- евалуација (формативна која се спроводи током године и служи усмеравању даљег тока наставе и сумативна на крају године која указује на остварење циљева и 

задатака) и самоевауација (језички портфолијо) ученичких постигнућа.  

Важан циљ у учењу страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се језик користи ради 

информисаности и оспособљености за једноставну комуникацију у усменом и писаном облику на страном језику. Тај сегмент наставе страног језика који се 

прогресивно увећава од 20 до 50% током трогодишњег односно четворогодишњег образовања мора да буде јасно дефинисан и у складу са исходима везаним за 

квалификације струке.  

Неопходно је да стручна тематика која се обрађује на страном језику прати исходе појединих стручних предмета и буде у корелацији са њима. Реализација наставе 

језика струке се много више огледа у развијању рецептивних него продуктивних вештина јер је сврха учења страног језика, у првој линији, усмерена на то да се 

ученици оспособе да прате одређену стручну литературу у циљу информисања, праћења иновација и достигнућа у области струке, усавршавања и напредовања. 

Стога је спектар текстова који се препоручују велики: шематски прикази, упутства о примени апарата, инструмената или пак материјала, хемикалија, рецепти, 

декларације, краћи стручни текстови чији је садржај релевантан за тематске садржаје стручних предмета, извештаји, каталози, програми сајамских активности и 

сл. Веома је битно у раду са таквим текстовима одредити добру дидактичку подршку. Добро осмишљени налози упућују на то да одређене текстове, у зависности 

од тежине и важности информација које они носе, треба разумети глобално, селективно или пак детаљно. Продуктивне вештине треба ограничити на строго 

функционалну примену реалну за захтеве струке. То подразумева писање кратких порука, мејлова у оквиру пословне комуникације (поруџбенице, рекламације, 

захтеви, молбе) и вођење усмене комуникације која омогућава споразумевање на основном нивоу било у директном контакту са саговорником или у телефонском 

разговору. 

Начин провере  остварености исхода 

Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По правилу, наставник је 

обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу на часу (делу часа). Поред писмених, у 

складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака (усмених, практичних - примерених могућностима ученика и 

њиховој оптерећености разним обавезама). 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: РУСКИ ЈЕЗИК 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Техничар за заштиту животне средине 

Годишњи фонд часова: Теорија Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл. гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2003, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ наставе страног 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.  

Посебан циљ наставе страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се страни језик 

користи ради информисаности и оспособљености за једноставну пословну комуникацију у усменом и писаном облику.  

Задаци наставе страног језика су да ученици:  

- буду оспособљени да у школској и ван школској свакодневници могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано и сходно ситуацији;  

- продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да страни језик функционално користе и после завршетка свог образовања 

(током студија, у будућем послу или даљем образовању);  

- стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да уоче контрасте и врше поређења у односу на сопствену стварност;  

- буду оспособљени да се компетентно и самосвесно споразумевају са људима из других земаља, усвајају норме вербалне и невербалне комуникације у складу са 

специфичностима језика који уче, као и да наставе, у оквиру формалног образовања и самостално, учење другог и трећег страног језика;  

- до краја трећег разреда средње стручне школе савладају први страни језик до нивоа Б1+ према Заједничком европском оквиру.  

Напомена:  

Истичемо да ће степен постигнућа по језичким вештинама варирати, односно да ће рецептивне вештине (разумевање говора и читање) бити на предвиђеном 

нивоу, док се за продуктивне вештине (говор, интеракција, медијација и писање) може очекивати да буду за један ниво ниже (на пример, Б1+ рецептивно, Б1 

продуктивно).  

Комуникативне функције:  

1. Представљање себе и других  

2. Поздрављање (састајање, растанак;формално, неформално, специфично по регионима)  

3. Идентификација и именовање особа, објеката, боја, бројева итд.  

4. Давање једноставних упутстава и команди  
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5. Изражавање молби и захвалности  

6. Изражавање извињења  

7. Изражавање потврде и негирање  

8. Изражавање допадања и недопадања  

9. Изражавање физичких сензација и потреба  

10. Исказивање просторних и временских односа  

11. Давање и тражење информација и обавештења  

12. Описивање и упоређивање лица и предмета  

13. Изрицање забране и реаговање на забрану  

14. Изражавање припадања и поседовања  

15. Скретање пажње  

16. Тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања  

17. Тражење и давање дозволе  

18. Исказивање честитки  

19. Исказивање препоруке  

20. Изражавање хитности и обавезности  

21. Исказивање сумње и несигурности  

Тематика 

Садржај 

Општа тематика  

Из живота младих: дружење, слободно време;  

Породица и друштво: живот и обичаји; правила понашања у разним ситуацијама; однос појединца према животној средини;  

Из савременог живота и тековина културе и науке народа чији се језик учи: збивања у свету; значајнији историјски догађаји; разни видови уметничког и научног 

стваралаштва; заштита културног блага.  

Стручна тематика  

За стручну тематику предвиђа се:  

а) за фонд од два часа недељно - до 20% од укупног годишњег фонда часова;  

б) за фонд већи од два часа недељно - до 30% од укупног годишњег фонда часова.  

Школски писмени задаци:  

а) по један писмени задатак у сваком полугодишту за фонд од два часа недељно;  

б) по два писмена задатка у полугодишту за фонд већи од два часа недељно. 

Реченица  

Једночлане реченице: неодређено - личне и уопштено - личне. Претварање неодређено - личних реченица у личне и обрнуто /В киоске продают газеты продаются 

в киоске/. Претварање пасивних конструкција у активне и обрнуто /План вы полнен заводом, - Завод выполнил план/.  

Именице  

Род абревијатура /скраћеница/. Познатији наши и страни географски називи са специфичностима у роду, броју и промени.  

Заменице  

Неодређене заменице са: - то, - нибудь, - либо; кое  
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Придеви  

Посебни случајеви образована краћег облика: большой - велик; маленький -мал; злой - зол. Посебни случајеви образовања суперлатива: величайший, 

малейший.Елатив.  

Бројеви  

Читање децимала и разломка: 0,1 - ноль целых одна десятая; 0,01 - ноль целых одна сотая; 0,001 - ноль целых одна тысячная; 1,1 - одна целая /одно целое/ одна 

десятая; 2,4 - две целых четыре десятых; 1/2 - одна вторая /половина/; 3/4 - три четвёртых /три четверти/.  

Глаголи  

Глаголски придеви - активни и пасивни /грађење и употреба/.  

Глаголи са значењем оба вида /рецептивно/. Глаголи кретања са префиксима - активно коришћење.  

Прилози  

Систематизација прилога. Исказивање опозиције место: правац паровима прилога просторног значења као нпр.: там - туда, здесь - сюда, где - куда и сл.  

Предлози  

Предлози карактеристични за функционалне стилове /научни, пословни, публицистички и сл./: в виде, в зависимости от, в качестве, в процессе, в результате, 

вследствие, по мере, по причине, при условии и сл. /рецептивно/.  

Везници  

Везници карактеристични за функционалне стилове: подобно тому, как; по мере того, как; в зависимости от того, как; в результате того, что; я связи с тем, что; не 

смотря на то, что и сл. /рецептивно/.  

Реченични модели  

Реченичне моделе предвиђене за претходне разреде и даље примењивати у различитим комбинацијама. У III разреду посебну пажњу посвећивати Моделима за 

исказивање следећих односа и значења:  

Субјекатско-предикатски односи  

а/ Реченице са субјектом израженим конструкцијом: номинатив + с + инструментал: Мы с вами опять в школе.  

б/ Реченице с копулама: являться, называться, служить и сл.  

Металлы являются хорошими проводниками электричества.  

Глина служит сырьем для керамических изделий.  

в) Реченице са копулом есть  

Организм есть живое существо  

г) Реченице за это у предикату  

Золото - это драгоценный металл.  

д/ Реченице с трпним глаголским придевом у предикату  

Лес посажен недавно.  

Проект здания создан архитектором.  

Просторни односи  

Реченице с прилошким одредбама за место, правац и трасу  

Я там никогда не был, но очень хочу поехать туда.  

Северная его часть лежит за полярным кругом.  

Авала расположена в двадцати километрах от Белграда.  

Поезд приближается к территории Дальнего Востока  

Он прошёл через всю Сибирь.  
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Квантитативни односи  

а/ Реченице са одредбом за меру и количину  

Был мороз в тридцать градусов.  

Предмет весом л пять килограммоа  

Предмет размером /в/ единицу.  

б/ Реченице са одредбом за приближну количину  

Я приду минут через десять  

В классе было учеников тридцать.  

Атрибутивни односи  

а/ Реченице са атрибутом израженим придевом и могућности замене придева именицом:  

Мы ддлго гуляли по московским улицам  

Мы долго гуляли по улицам Москвы.  

б/ Реченице са атрибутом израженим предлошко-падежном конструкцијом или падежом без предлога.  

Мы купили брошку из золота.  

На этой улице много памятников архитектуры.  

Лексикологија  

Најчешћи идиоми и фразеологизми.  

Полисемија  

Терминологија. Усвајање основне терминологије дате струке.  

Лексикографија  

Структура стручног речника и његово коришћење. 

Реченица  

Упитна реченица - специфичности изражавана питања у руском језику.  

Одрична реченица - специфичности изражавања одрицања у руском језику.  

Претварање партиципских конструкција у сложене реченице и обрнуто.  

Именице  

Скраћенице и називи мерних јединица из Међународног система јединица. Род непроменљивих именица. Именице придевског и партиципског порекла. Преглед 

најтипичнијих суфикса за грађење именица  

Заменице  

Преглед и систематизација заменица.  

Придеви  

Придеви партиципског порекла. Преглед најтипичнијих суфикса за грађење придева.  

Бројеви  

Читање разломака, математичких знакова и радњи: 1 2/7 - одна целая две седьмих; 5 9/10 - пять целыих девять десятыих; 22 два в квадрате равно четырём; 23 - два 

в кубе; 28 - два в восьмой степени; 2н - два в степени ен; √9 - корень квадратный из девяти 3√64 корень кубический из шестидесяти четырех.  

Глаголи  

Глаголски придеви - систематизација и промена Преглед најтипичнијих суфикса и префикса за грађење глагола Систематизација усвојених глагола који се 

рекцијски разликују од еквивалентних глагола у матерњем језику.  

Предлози  



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 2377 
 

Систематизација предлошко-падешких конструкција по семантичком принципу за исказивање објекатских, просторних, временских, узрочних, циљних, 

начинских и атрибутивних односа /у обиму датих реченичних модела/.  

Везници  

Сложени везници.  

Реченични модели  

Реченични модели уведени у наставу током претходних разреда обнављати тако да ученици постану свесни:  

а) да се један исти смисао /значенье, однос/ у руском језику може исказати средствима различитог нивоа;  

б) да се једна те исти смисао често на различите начине исказује у руском језику и матерњем језику ученика. У IV разреду посебну пажњу посветити следећим 

моделима и њиховом стилском диференцирању;  

Субјекатско-предикатски односи  

а) Реченице с глаголом представлять собой у предикату  

Геометрическая фигура представляет собой часть плоскости,  

б) Реченице с глаголима иметь, иметься у предикату  

Мы имеем фотографии нашей планеты, сделанные из космоса  

в) Реченице са аналитичким глаголским предикатом  

Данные подвергаются обработке в ЭВМ.  

Објекатски односи  

Објека уз негиране глаголе  

Он не имеет права так говорить.  

Разве ты не знаешь зту девушку?  

Просторни односи  

Реченице с прилошким одредбама за место, правац, одвајање од места и трасу /систематизација/  

Идите вниз. Мы были внизу. Они пришли снизу.  

Много таких памятников вокруг нас. Я тебя буду ждать около памятника  

Мы повесили зеркало над умывальником.  

Зеркало висит над умывальником.  

Солнечные лучи проходят сквозь/через стекло.  

Они долго жили за границей. Они приехали из-за границы.  

К реке нужно было иди по лесу/лесом.  

Временски односи  

а) Реченице с прилошком одредбом за време /систематизација/  

Он родился 15 мая 1971 года. Он родился в 1971 году.  

За несколько дней до начала войны он приехал домой,  

б) Сложена реченица  

Прежде чем ты будешь отвечать, хорошо подумай.  

Циљни односи  

а) Реченице с прилошком одредбом за циљ и намену /систематизација  

Я иду в аптеку за лекарством.  

Я иду в аптеку купить лекарство.  
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С целью измерения силы применяют динамометр,  

б) Сложена реченица  

Чтобы определить направление, нужен компас.  

Узрочни односи  

а) Реченице с прилошком одредбом за узрок /систематизација/  

Товарищи почему-то не пришли. Благодаря помощи Друга, я выполнил задание  

б) Сложена реченица  

‚Гак как было шумно, мы ничего не могли понять.  

Условни односи  

Сложена реченица  

Если нагревать тела, то они расширяются.  

Реченице са конгруираним и нехонгруираним атрибутом  

Учитель проверял ученические тетради. Учитель проверял тетради учеников. Это чемпион мира по шахматам.  

Правопис и интерпункција  

писање -н- и -нн, - Употреба зареза код издвојених обрта, уводних и уметнутих речи и реченица, зависно-сложених реченица, сложених везничких израза. 

Транслитерација руских речи латиницом/ при телеграфском општењу/.  

Лексикологија  

Међујезички хомоними и пароними. Стручни термини. Идиоми и фразеологизми.  

Лексикографија  

Коришћење енциклопедијских речника и енциклопедија. 

Начин остваривања програма 

Програм првог страног језика намењен је трогодишњем и четворогодишњем образовању и васпитању у средњим стручним школама и чини заокружену целину са 

програмом страних језика за основну школу, обезбеђујући тако континуитет учења страног језика започетог у основној школи.  

Структуру програма чине:  

а) захтеви и садржаји који су заједнички за трогодишње и четворогодишње школовање;  

б) захтеви и садржаји који су диференцирани према разликама у фонду часова и укупној оријентацији датог типа школе;  

- школски писмени задаци (за сваки разред по два писмена задатка);  

- језички садржаји (за сваки језик и сваки разред посебно).  

Облици наставе  

Комуникативна настава страних језика се реализује тако што се примењују различити облици рада као нпр. рад у групама и паровима, рад у пленуму или 

појединачни уз примену додатних средстава у настави (аудио-визуелних материјала, информационо-технолошких извора, игара, аутентичног материјала, итд.), 

као и уз примену принципа наставе по задацима (таск-басед лангуаге теацхинг; enseñanza пор тареас, хандлунгсориентиертер ФСУ...)  

Препоруке за реализацију наставе  

У наставном процесу неопходно је ускладити улоге наставника, ученика и наставних средстава. Наставник мора да добро одреди колико времена на часу може да 

буде потрошено на фронтална излагања и објашњења, фронталне активности као што су питања и одговори (разликујући при том референцијална, демонстративна 

и тест питања) као и на остале облике рада.  

Наставници треба да схвате да су њихови поступци којима одражавају своје ставове и способности најважнији део окружења за учење и усвајање језика. Стога је 

неопходно да наставник прида значај:  
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- вештинама подучавања;  

- вештинама организовања рада у учионици;  

- способностима да спроводи истраживања праксе и да размишља о свом искуству;  

- стиловима подучавања;  

- разумевању тестирања, оцењивања и евалуације и способностима за њихово спровођење;  

- знањима и способностима да предаје социокултурне садржаје;  

- интеркултурним ставовима и вештинама;  

- знањима о естетској вредности књижевности и способностима да развије такво разумевање код ученика;  

- способностима за индивидуализацију рада у одељењу у којем наставу похађају типови ученика с различитим способностима за учење.  

Ови релевантни квалитети и способности се најбоље развијају када наставник:  

- надгледа, прати рад и одржава ред у учионици;  

- стоји на располагању ученицима и пружа им индивидуалне савете;  

- преузме улогу супервизора и фацилитатора уважавајући примедбе у вези са њиховим учењем, реагујући на њих и координирајући њихове активности.  

Стога се у настави страних језика препоручују следеће активности којима се гарантује најефикаснија реализација наставног програма, и то су:  

- слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом који чита наставник или који ученици чују са звучних записа;  

- рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације, итд.);  

- мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу или родитеље и сл.);  

- дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим трајањем, док су дискусије 

спонтаније и неприпремљене интеракције на одређену тему);  

- обимнији пројекти који се раде у учионици и ван ње у трајању од неколико недеља до читавог полугодишта уз конкретно видљиве и мерљиве производе и 

резултате;  

- усклађивање Програмом предвиђене граматичке грађе са датим комуникативним функцијама и темама, и то у склопу језичких активности разумевања (усменог) 

говора и писаног текста, усменог и писменог изражавања и медијације;  

- евалуација (формативна која се спроводи током године и служи усмеравању даљег тока наставе и сумативна на крају године која указује на остварење циљева и 

задатака) и самоевауација (језички портфолијо) ученичких постигнућа.  

Важан циљ у учењу страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се језик користи ради 

информисаности и оспособљености за једноставну комуникацију у усменом и писаном облику на страном језику. Тај сегмент наставе страног језика који се 

прогресивно увећава од 20 до 50% током трогодишњег односно четворогодишњег образовања мора да буде јасно дефинисан и у складу са исходима везаним за 

квалификације струке.  

Неопходно је да стручна тематика која се обрађује на страном језику прати исходе појединих стручних предмета и буде у корелацији са њима. Реализација наставе 

језика струке се много више огледа у развијању рецептивних него продуктивних вештина јер је сврха учења страног језика, у првој линији, усмерена на то да се 

ученици оспособе да прате одређену стручну литературу у циљу информисања, праћења иновација и достигнућа у области струке, усавршавања и напредовања. 

Стога је спектар текстова који се препоручују велики: шематски прикази, упутства о примени апарата, инструмената или пак материјала, хемикалија, рецепти, 

декларације, краћи стручни текстови чији је садржај релевантан за тематске садржаје стручних предмета, извештаји, каталози, програми сајамских активности и 

сл. Веома је битно у раду са таквим текстовима одредити добру дидактичку подршку. Добро осмишљени налози упућују на то да одређене текстове, у зависности 

од тежине и важности информација које они носе, треба разумети глобално, селективно или пак детаљно. Продуктивне вештине треба ограничити на строго 

функционалну примену реалну за захтеве струке. То подразумева писање кратких порука, мејлова у оквиру пословне комуникације (поруџбенице, рекламације, 

захтеви, молбе) и вођење усмене комуникације која омогућава споразумевање на основном нивоу било у директном контакту са саговорником или у телефонском 

разговору. 
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Начин провере  остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 

Наставни предмет: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Техничар за заштиту животне средине 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл. гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2003, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно - образовним подручјима, 

допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени 

моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада. 

Задаци наставе физичког васпитања су: 

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

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

- подстицање 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.  

Садржај 

1. АТЛЕТИКА  

У свим атлетским дисциплинама треба радити на усавршавању технике и развијању водећих моторичких особина за дату дисциплину.  

1.1. Трчање  

Трчање на 100 м - ученици и ученице,  

на 1000 м - ученици,  

на 800 м - ученице,  

Штафета 4x100 м ученици и ученице.  
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1.2. Скокови  

Скок удаљ - одабраном техником;  

Скок увис - одабраном техником.  

1.3. Бацање  

Бацање кугле рационалном техником (ученици 6 кг и ученице 4 кг).  

2. СПОРТСКА ГИМНАСТИКА: ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ  

Напомена:  

Наставник олакшава, односно отежава програм на основу моторичких способности и претходно стечених умења ученика.  

2.1. Вежбе на тлу  

За ученике и ученице:  

- из упора за рукама, зибом, премах одбочно до упора пред рукама (опружено).  

- комбинација вежби која садржи (вежбе се бирају, одузимају или додају у складу са могућностима ученика): плесне кораке; скок са окретом за 180°; окрет на две 

или једној нози; премет странце; колут напред суножним одразом и малим летом; вагу претклоном и заножењем; став на шакама колут напред и сп. скок са 

окретом (произвољан број степени);  

- за напреднији ниво: колут летећи и прекопит напред, уз помоћ.  

2.2. Прескок  

За ученике коњ у ширину висине 120 цм; за ученице 110 цм:  

- згрчка;  

- разношка  

- за напредни ниво: склонка; прескоци са заножењем и "прекопит"  

2.3. Кругови  

За ученике /доскочни кругови/:  

- вучењем вис узнето; вис стрмоглаво; вис узнето; спуст у вис стражњи - издржај; вучењем вис узнето; спуст у вис предњи (полако); саскок  

2.4. Разбој  

За ученике /паралелни разбој/:  

- из замаха у упору предњихом спуст у склек, зањих у склеку и спојено упор (у зањиху); предњих и спојено склек, зањихом упор (поновити 2 до 3 пута)  

За ученице /двовисински разбој, једна притка, вратило/:  

- лицем према н/п, залетом и суножним одскоком наскок упор предњи; премах одножно десном (левом) у упор јашући; прехват на в/п; премах одножно заножном 

до виса седећег, подметним опружањем или одривом од н/п предњих и спојено саскок у предњиху (уз помоћ) до става на тлу, леђима према в/п;  

- једна притка: залетом и суножним одскоком наскок упор предњи; премах одножно десном (левом) до упора јашућег, премах одножно заножном до упора 

стражњег; сасед са окретом за 90°.  

2.5. Вратило  

За ученике /доскочно и дохватно или дочелно вратило/:  

- /доскочно/: подметно успостављање ниха; њихање са повећавањем амплитуде и саскок у предњиху или зањиху уз помоћ;  

- /дохватно или дочелно/:ковртљај назад у упору.  

2.6. Греда  

За ученице /висока греда/:  

- залетом и суножним одскоком наскок у упор чучећи одножно; окрет за 90° до упора чучећег; усправ, одручити; кораци у успону докорацима; вага претклоном и 

заножењем, усклон; суножним одскоком скок са померањем; окрет за 90° у успону; саскок пруженим телом или, за напреднији ниво - са предножним разножењем.  
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2.7. Коњ са хватаљкама  

За ученике:  

- из упора предњег коло предножно десном, коло предножно левом;  

- из упора стражњег коло одножно десном, коло одножно левом  

Школско такмичење (одељење, школа): актив наставника физичког васпитања бира справе на којима ће се ученици такмичити.  

За напредније ученике: састави из система школских спортских такмичења и учешће на вишим нивоима школских такмичења.  

Минимални образовни захтеви:  

За ученике: наставни садржаји из програма вежби на тлу, прескока, једне справе у упору и једне справе у вису;  

За ученице: наставни садржаји из програма вежби на тлу, прескока, греде и двовисинског разбоја.  

СПОРТСКА ИГРА (по избору)  

Понављање и учвршћивање раније обучаваних елемената игре.  

Даље проширивање и продубљавање техничко-тактичке припремљености ученика у складу са изборним програмом за дату игру. На основу претходних умења у 

техници и тактици наставник планира конкретне садржаје из спортске игре.  

Актив наставника, према програму који сам доноси (из програма трећег разреда (програм по избору ученика) у складу са могућностима школе, организује наставу 

за коју ученици покажу посебно интересовање.  

Минимални образовни захтеви:  

Атлетика: трчање на 100 м за ученике и ученице, трчање на 800 м за ученике и 500 м за ученице, скок удаљ, скок увис, бацање кугле - на резултат.  

Такмичење у у тробоју (трчање, скок увис, бацање кугле на резултат.  

Вежбе на справама и тлу:  

За ученике: наставни садржаји из програма вежби на тлу, прескока, једне справе у упору и једне справе у вису;  

За ученице: наставни садржаји из програма вежби на тлу, прескока, греде и двовисинског разбоја. 

Начин остваривања програма 

Програм физичког васпитања је наставак програма физичког васпитања у основној школи, с тим што је усмерен на још интензивније остваривање индивидуалних 

и друштвених потреба у области физичке културе. Ради тога, овај програм заснован је на индивидуализацији процеса физичког васпитања:  

- обезбеђује повезивање знања са животом и праксом и каснијим опредељењима ученика;  

- заснован је на изборној настави за коју се ученици определе према свом афинитету и потребама;  

- обавезује школу на остваривање одређених задатака у овој области.  

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА  

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

Током реализације часова физичког васпитања давати информације о томе које вежбе позитивно утичу на статус њиховог организма, с обзиром на карактеристике 

њихове професије, а које негативно утичу на здравље;  

Ученици који похађају четворогодишње стручне школе далеко су више оптерећени у редовном образовању практичном и теоријском наставом од осталих 

ученика. Због тога је физичко васпитање, у овим школама, значајно за активан опоравак ученика, компензацију и релаксацију с обзиром на њихова честа статичка 

и једнострана оптерећења. Теоријска знања из области физичких активности су од великог значаја за укупним бављењем физичким вежбама.  

Облици наставе  

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:  

теоријска настава;  

мерење и тестирање;  
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практична настава.  

Подела одељења на групе  

Одељење се не дели приликом реализације;  

Настава се изводи фронтално и по групама, у зависности од карактера методске јединице која се реализује. Уколико је потребно, нарочито за вежбе из корективне 

гимнастике, приступ је индивидуалан.  

Место реализације наставе  

Теоријска настава се реализује у учионици или у сали, истовремено са практичном наставом;  

Практична настава реализује се на спортском вежбалишту (сала, спортски отворени терени, базен, клизалиште, скијалиште).  

Препоруке за реализацију наставе  

Настава се реализује у циклусима који трају приближно 10-12 часова (узастопних). Наставнику физичког васпитања је остављено да, зависно од потреба, 

прецизира трајање сваког циклуса, као и редослед њиховог садржаја.  

Садржај циклуса је:  

- за проверу нивоа знања на крају школске године - један;  

- за атлетику - један;  

- за гимнастику: вежбе на справама и тлу - један;  

- за спорт по избору ученика - два;  

- за повезивање физичког васпитања са животом и радом - један.  

Начин остваривања програма  

Садржаји програма усмерени су на: развијање физичких способности; спортско-техничко образовање; повезивање физичког васпитања са животом и радом.  

Годишњи план, програм и распоред кросева, такмичења, зимовања и других облика рада утврђује се на почетку школске године на наставничком већу, на предлог 

стручног већа наставника физичког васпитања.  

Стручно веће наставника физичког васпитања, самостално, одређује редослед обраде појединих садржаја програма и циклуса.  

Часови у току недеље треба да буду распоређени у једнаким интервалима, не могу се одржавати као блок часови. Настава се не може одржавати истовремено са 

два одељења ни на спортском терену ни у фискултурној сали.  

У свим разредима настава физичког васпитања се реализује одвојено за ученике и одвојено за ученице, а само у школама које имају по два паралелна објекта за 

физичко васпитање дозвољена је истовремена реализација часа.  

ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ  

Из фонда радних дана и за извођење редовне наставе школа у току школске године организује:  

Два целодневна излета са пешачењем:  

III разред до 12 км (укупно у оба правца);  

Два кроса: јесењи и пролећни.  

Стручно веће наставника физичког васпитања утврђује програм и садржај излета, и дужину стазе за кросеве, према узрасту ученика.  

Школа организује и спроводи спортска такмичења, као јединствени део процеса наставе физичког васпитања. Спортска такмичења организују се у оквиру радне 

суботе и у друго време које одреди школа. Међушколска спортска такмичења организују се у оквиру календара које одреди Савез за школски спорт и олимпијско 

васпитање Србије које је уједно и организатор ових такмичења.  

Начин провере  остварености исхода 

Праћење напретка ученика у физичком васпитању се обавља сукцесивно у току читаве школске године, на основу методологије праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичком васпитању - стандарди за оцењивање физичких способности ученика и постигнућа у спортским играма.  
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Оквирни број часова по темама:  

Тестирање и провера савладаности стандарда из основне школе (6 часова).  

Теоријских часова (2 у првом и 2 у другом полугодишту).  

Атлетика (12 часова).  

Гимнастика: вежбе на справама и тлу (12) часова.  

Спортска игра: по избору школе (12 часова).  

Физичка активност, односно спортска активност:у складу са могућностима школе а по избору ученика (10 часова).  

Пливање (10 часова).  

Провера знања и вештина (4 часа).  

ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ  

Из фонда радних дана и за извођење редовне наставе школа у току школске године организује:  

Два целодневна излета са пешачењем:  

III разред до 12 км (укупно у оба правца);   

Два кроса: јесењи и пролећни.  

Стручно веће наставника физичког васпитања утврђује програм и садржај излета, и дужину стазе за кросеве, према узрасту ученика.  

Школа организује и спроводи спортска такмичења, као јединствени део процеса наставе физичког васпитања. Спортска такмичења организују се у оквиру радне 

суботе и у друго време које одреди школа. Међушколска спортска такмичења организују се у оквиру календара које одреди Савез за школски спорт и олимпијско 

васпитање Србије које је уједно и организатор ових такмичења. 
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Наставни предмет: МАТЕМАТИКА 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Трећи  

Образовни профил: Техничар за заштиту животне средине 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

105     

Недељни фонд часова: 3    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл. гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2003, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

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. 

Садржај 

Полиедри (17) 

Рогаљ, триедар, правилни полиедри Призма и њени равни пресеци Површина призма Запремина призме Површина и запремина призме Пирамида и њени равни 

пресеци Површина пирамиде Запремина пирамиде Површина и запремина пирамиде Зарубљена пирамида и њени равни пресеци Површина зарубљене пирамиде 

Запремина зарубљене пирамиде Полиедри 

Обртна тела (13) 

Ваљак, површина и запремина ваљка Површина и запремина ваљка Купа, површина и запремина купе Повшина и запремина купе Зарубљена купа, површина и 

запремина Сфера и лопта- површина и запремина Површина и запремина обртних тела 
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Вектори (10) 

Вектори, правоугли координатни систем у простору, пројекције вектора Скаларни производ вектора Скаларни производ вектора у координатама Векторски 

производ Векторски производ у координатама Мешовити производ Вектори 

Аналитичка геометрија у равни (30) 

 Растојање тачака, подела дужи у датој размери Површина троугла Једначина праве векторски, скаларни и канонски облик Једначина праве кроз две тачке, 

експлицитни облик Једначина праве кроу једну тачку, општи и сегментни облик Једначина праве- разни облици Узајамни положај две праве, услов паралелности и 

услов нормалности Растојање тачке од праве Једначина кружнице Једначина елипсе Једначина хиперболе Једначина параболе Међусобни однос праве и кружнице. 

Тангента кружнице Међусобни однос праве и елипсе. Тангента елипсе Међусобни однос праве и хиперболе. Тангента хиперболе Међусобни однос праве и 

параболе. Тангента параболе Тангенте кривих другог реда Аналитичка геометрија 

Елементи линеарне алгебре (6) 

Системи линеарних једначина- Гаусов поступак Системи линеарних једначина са параметром Линеарне неједначине са две непознате, знак тринома ax+by, 

системи линеарних неједначина уз графичку интерпретацију Системи линеарних неједначина Елементи линеарне алгебре 

Математичка индукција. Низови (13) 

Математичка индукција и њен прицнип Бесконачни бројни низ, монотон и ограничен Тачке нагомилавања низа, гранична вредност низа, операције са 

гр.вредностима Низови, конвергентни Аритметички низ, збир првих n чланова низа Геометријски низ,  збир првих n чланова низа Аритметички и геометријски 

низ Бесконачни геометријски низ 

Комплексни бројеви (4) 

Тригонометрисјки облик комплексног броја Операције са комплексним бројевима у тригонометрисјком облику Тригонометријски облик комплексног броја и 

њихове операције Комплексни бројеви 

Писмени задаци са исправкама (12) 

Начин остваривања програма 

Битне карактеристике програма  

Основне карактеристике програма математике су: усклађеност са програмом математике за основну школу; заступљеност заједничких садржаја из програма 

математике за гимназије и стручне школе; логичка повезаност садржаја, посебно са аспекта развоја математике; настојање, где год је то било могуће, да садржаји 

математике претходе садржајима других предмета у којима се математика примењује; заступљеност оних елемената развоја математике који чине основу 

математичке културе свих свршених ученика средњих школа; хоризонтална и вертикална усклађеност између програма математике за поједине групације струка и 

степена стручне спреме, као и између ових програма и програма за поједине смерове у гимназији (распоред тема по разредима, њихов обим, основни захтеви и 

сл.).  

При избору садржаја програма била је врло значајна образовна и васпитна функција наставе математике и њен допринос даљем оспособљавању ученика да 

логички мисле и стваралачки приступају решавању различитих проблема, јер таква оспособљеност (захваљујући адекватним математичким садржајима и 

методама) има широки утицај на многобројне делатности и омогућава касније ефикасно учење.  

Веома су значајни и практични циљеви наставе математике. То значи да се води рачуна о примени математике у животу, пракси и другим научним областима које 

ученици на овом когнитивном нивоу изучавају или ће их учити касније.  

За реализацију циља и задатака наставе математике изабрани садржаји програма су довољно приступачни свим ученицима. Они такође могу и стимулативно 

деловати на ученике, јер они имају могућност да их усвоје и на нешто вишем нивоу (већи степен апстракције и генерализације, синтезе и примене, стваралачко 

решавање проблема). У вези с тим, строгост у интерпретацији садржаја треба да буде присутна у прихватљивој мери, уз ослањање на математичку интуицију и 

њено даље развијање. Мотивација и интуитивно схватање проблема треба да претходе строгости и критичности, а излагање градива мора бити праћено добро 

одабраним примерима. Након довољног броја урађених примера треба приступити генералисању појма, чињенице и сл. Наиме, школска математика не може бити 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 2387 
 

сасвим формализована, тј. изложена строго дедуктивно. Колико ће она строга бити одређује уџбеник и наставник математике (у зависности од фонда часова, 

састава одељења и предзнања ученика). 

Неке опште напомене  

1. Да би се остварио постављени циљ, наставе математике, неопходно је у току наставе успешно реализовати одређене образовне, васпитне и практичне задатке, 

истакнуте, на почетку програма.  

Услови за успешну реализацију програма математике су: правилно планирање и редовно припремање наставника за извођење наставе; целисходно коришћење 

фонда часова и добро организован наставни процес; комбинована примена савремених наставних метода и разноврсност облика рада са ученицима, уз смишљено 

одабирање и припремање примера и задатака и употребу одговарајућих наставних средстава, учила за наставу математике и рачунара. Све то треба да одрази 

интенције програма: подизање нивоа наставе и њену актуелизацију, стварање услова у којима ће ученици сопственим напорима усвајати трајна и активна 

математичка знања и оспособљавати се за примену тих знања и стицање нових знања.  

Тако организована и извођена настава математике, уз пуно интелектуално ангажовање ученика у свим фазама наставног процеса, у већој мери је ефикасна и 

продуктивна. Такође подстиче самоиницијативу ученика у стицању знања и доприноси изграђивању радних навика и подизању радне културе ученика (што је и 

важан васпитни задатак наставе).  

2. Реализација програма математике, посебно у И разреду, треба да представља природан прелаз од наставе у основној школи и да се заснива на већ стеченим 

математичким знањима ученика (што омогућава доста добра вертикална повезаност програма математике у средњим школама и основној школи). Објективна 

ситуација изискује и извесно систематско утврђивање и обнављање оних садржаја из програма основне школе на којима се заснива обрада садржаја у средњој 

школи, а то се може постићи интегрисањем појединих садржаја из основне школе у обраду нових садржаја на оном месту где је то потребно и у оној фази наставе 

када је то актуелно (обнављање на самом часу и самостално обнављање од стране ученика кроз домаћи рад и сл.). То претпоставља смишљено и студиозно 

планирање градива од стране наставника.  

3. У погледу математичке терминологије мора постојати континуитет у односу на коришћену (прописану) терминологију у основној школи.  

4. Ради осавремењивања наставе математике и ефикаснијег усвајања садржаја, пожељно је да се обезбеди и присуство рачунарске подршке у настави математике 

(у почетној фази у фронталном облику рада и уз коришћење узорних демонстрационих програмских апликација, уколико нема услова за масован индивидуални 

рад ученика на рачунару у оквиру наставе математике). 

Полиедри и обртна тела. У обради ових садржаја (у ствари, продубљивању и допуњавању знања која о њима ученици већ имају) значајно је да ученици већ 

усвојене основне појмове и чињенице просторне геометрије умеју успешно да примењују у решавању задатака (једноставнијих), укључујући и оне практичне 

природе (одређивање запремине модела неког геометријског тела, конкретне грађевине или предмета, ако унапред нису дати неопходни подаци и сл.). Ученици 

треба да "виде" да се изучавана својства просторних фигура широко користе у пракси, астрономији, физици, хемији и др. Посветити пажњу даљем развијању 

логичког мишљења и просторних представа ученика, уз позивање на очигледност, коришћење модела (или приручних средстава) и правилно скицирање 

просторних фигура. Рационалније је и боље прво наћи решење задатка у "општем облику", па онда замењивати дате податке. Корисно је повремено од ученика 

захтевати да дају процену резултата рачунског задатка (нпр. запремине, површине). Може се као задатак дати одређивање односа површина и односа запремина 

сличних полиедара и сличних обртних тела, као и одређивање полупречника уписане или описане сфере одређеног геометријског тела. Обрасце за површину и 

запремину лопте и њених делова није потребно изводити. 

Вектори. У овој теми ученици упознају координате вектора, дефиницију и смисао скаларног, векторског и мешовитог производа вектора. Од посебног значаја је 

координатна интерпретација скаларног, векторског и мешовитог производа и њихова примена (одређивање угла између два вектора, израчунавање површине и 

запремине фигура, неке примене у физици и др.). 

Аналитичка геометрија у равни. Основни циљ у реализацији ове теме јесте да ученици схвате суштину координатног система и његову ефикасну примену. На 

основу својстава праве и кривих линија другог реда, ученици треба да умеју да формирају њихове једначине и испитују међусобне односе тих линија. Повезати 

примену аналитичког апарата са решавањем одређених задатака из геометрије.  

Елементи линеарне алгебре и линеарног програмирања. У оквиру ове теме ученици треба да продубе и прошире знање о системима линеарних једначина са 
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две непознате, да упознају линеарну неједначину са две непознате, системе линеарних неједначина са две непознате (све то уз графичку интерпретацију) и да 

упознају суштину проблема линеарног програмирања (решавањем карактеристичних примера). Ови садржаји пружају могућност за повезивање раније стечених 

знања о једначинама, неједначинама и неким геометријским појмовима. 

Математичка индукција. Ученици треба да схвате значај и суштину математичке индукције као посебног и ефикасног метода у математици за доказивање 

појединих тврђења. Овај метод треба увести и увежбати помоћу што једноставнијих примера. 

Низови. На подесним и једноставним примерима објаснити појам низа као пресликавања скупа Н у скуп Р, уз графичку интерпретацију. Као значајне примере 

низова обрадити аритметички низ и геометријски низ (дефиниција - основно својство, општи члан, збир првих н чланова). Појам граничне вредности бесконачног 

низа увести на једноставним примерима. Извести образац за збир чланова бесконачног геометријског низа, уз илустровање на примерима (периодични децимални 

разломци, једноставнији примери из геометрије). 

Комплексни бројеви. Проширивање знања ученика о бројевима, посебно комплексним, на погодно одабраним задацима и кроз практичну примену. 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: СОЦИОЛОГИЈА 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Техничар за заштиту животне средине 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл. гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2003, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ предмета социологија јесте да ученици овладају основним социолошким појмовима, како би боље разумели савремено друштво и успешније остварили своју 

улогу и место у њему; да ученици стекну применљива и функционална знања о друштвеним појавама, структури, развоју и противуречностима савременог 

друштва, како би развили кључне компетенције потребне за живот и партиципацију у демократски уређеном мултикултуралном друштву. 

Задаци наставе социологије су да ученици: 

- овладају основним знањима о најважнијим друштвеним појавама, те о повезаности појединца и друштва;  

- унапреде способности заузимања критичког и ангажованог става према друштву и друштвеним институцијама;  

- развију способности за улогу одговорног грађанина, за живот и партиципацију у демократски уређеном и хуманом друштву;  

- усвоје вредности и формирају аутономни вредносни систем у складу са основним (универзалним) вредностима правде, истине, слободе, поштења и личне 

одговорности;  

- развију лични и национални идентитет у духу мултикултурализма, поштовања и очувања националне и светске културне баштине;  

- унапреде и прошире општу културу;  

- јачају осетљивост у односу на постојање друштвених неједнакости (економских, образовних, родних, класних, етничких, глобалних...);  

- развију спремност за успостављање активног односа према решавању друштвених проблема;  

- унапреде способност да самостално проналазе релевантне информације и да успоставе критички однос према њима;  

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

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

Садржај 

I. СОЦИОЛОШКИ ПРИСТУП ДРУШТВУ  

1. Одређење предмета и метода социологије  

2. Модерно и савремено друштво  

3. Настанак социологије  

4. Појединац, култура и друштво  

II. ДРУШТВЕНА СТРУКТУРА И ДРУШТВЕНЕ ПРОМЕНЕ  

1. Друштвена структура и систем: групе, организације, институције  

2. Друштвена структура и систем: стратификација, покретљивост  
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3. Друштвена структура и систем: друштвене улоге, друштвени положаји, моћ, углед  

4. Друштвене неједнакости  

5. Друштвене промене и развој  

6. Друштво и становништво  

III. ОСНОВНЕ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНОГ ЖИВОТА  

1. Сфера рада  

2. Економски аспекти друштва  

3. Политика  

4. Култура  

5. Религија  

6. Идеологија  

7. Етнички аспекти друштва  

8. Породица  

IV. ПОЈАВЕ И ПРОБЛЕМИ САВРЕМЕНОГ ДРУШТВА  

1. Социјално-патолошке појаве  

2. Друштво и простор  

3. Еколошки проблеми  

4. Глобализација  

5. Млади у савременом друштву  

Начин остваривања програма 

Програм Социологије подразумева да се његово пуно остварење реализује у корелацији са другим наставним предметима као што су грађанско васпитање, 

историја, филозофија, српски језик и књижевност, психологија, устав и права грађана, музичка култура, ликовна култура, као и укључивањем ученика у различите 

ваннаставне активности.  

Садржај програма и начин његове реализације треба да обезбеде остварење постављених циљева и задатака предмета, који се не односе само на стицање знања, 

већ и на формирање ставова и овладавање вештинама значајним за сналажење у савременом друштву. Предвиђене садржаје треба презентовати кроз четири веће 

тематске области, које третирају различите теоријске и практичне аспекте социологије као научне дисциплине: социолошки приступ друштву; друштвена 

структура и друштвене промене; основни облици друштвеног живота (економски, културни, религијски и политички аспекти друштва); појаве и проблеми 

савременог друштва. Важно је да ученици разумеју специфичност социолошког приступа друштву, да уоче сличности и разлике социолошких оријентација и ниво 

њихове применљивости. Наставницима се препоручује да са ученицима дискутују о специфичностима ових приступа, као и да користе примере конкретних 

социолошких истраживања. Ученицима треба омогућити да у оквиру школе организују интерно социолошко истраживање на неку од тема за коју су 

заинтересовани (нпр. ставови младих о квалитету нашег образовног система; млади и слободно време; проблем алкохолизма или наркоманије код младих...).  

Појмове попут вредности, норми, идентитета и социјализације сматрамо посебно важним јер они представљају неопходни појмовни апарат за разумевање 

основних облика друштвеног живота, што ће допринети формирању аутономног вредносног система у складу са основним вредностима правде, истине, слободе, 

поштења и личне одговорности и допринети развоју личног и националног идентитета уз развијање мултикултурализма. Препоручује се наставницима да ове 

појмове проширују и стално користе у објашњењу друштвених појава, јер је потребно да ученици увиде да је свет културе омеђен управо људским потребама, 

нормама и вредностима, да оне посредују између човека и друштва, и на посебан начин обликују друштвене институције и човека као индивидуално и социјално 

биће.  

Посебну пажњу треба посветити упоредној анализи различитих социолошких теорија класа, што је од кључног значаја за разумевање друштвене структуре и 
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друштвених промена у савременом друштву. Наставнике упућујемо да ову тему допуне и подацима о раслојавању, односима и главним изворима моћи, елити и 

квазиелити унутар српског друштва.  

Тема друштвених неједнакости је посебно важна, па је треба обрадити кроз низ разноврсних примера, који говоре о различитим облицима неједнакости 

(економских, образовних, родних, класних, етничких, глобалних...) у односу на њихове различите социјалне и историјске изворе и последице по појединца и 

друштво. Од наставника се очекује да са ученицима дискутује о узроцима, облицима и нивоима неједнакости у нашем друштву, као и начинима за њихово 

евентуално ублажавање или искорењивање.  

Проблему друштвене промене и развоја треба приступити кроз стално присутно двојство човека и друштва, својства сталности и променљивости. Упознавање 

ученика са раним и савременим теоријским концептима о друштвеној промени и њеним покретачким механизмима и облицима треба комбиновати са ученичким 

радионицама, у оквиру којих ће ученици, на основу изнетих становишта, бити охрабрени да изнесу властито мишљење о врстама. квалитету и последицама 

друштвених промена у нашем друштву. За ученике је посебно важно да разумеју властити положај унутар социјалне структуре, као и постојеће социјалне 

неједнакости, које утичу на степен њихове властите социјалне слободе, како би били у позицији да критички промисле и одговоре који је то пут ка друштву који 

даје подједнаке шансе свима, као и да увиде значај друштвених промена на личном и општем плану.  

Наставници у свом раду, уз постојеће уџбенике, треба да користе и другу литературу релевантну за социологију (оригинална ауторска дела, бројна теоријска и 

емпиријска социолошка истраживања, стручне часописе, Статистички годишњак, али и - интернет, специјализоване сајтове, одговарајуће пробране филмове, 

аудио или видео записе, јер су то облици комуникације блиски младима, на којима се могу препознати и анализирати многи проблеми живота у савременом свету. 

Важно је да сами наставници користе различите изворе информација и да на њих упућују ученике, али и да оспособе ученике да самостално проналазе 

одговарајуће информације и да успоставе критички однос према њима.  

Природа садржаја овог предмета омогућава коришћење различитих облика рада и наставних метода, које ангажују ученике и повећавају њихову заинтересованост. 

Реализација програма треба да се одвија у складу са принципима активне, проблемске и истраживачке наставе, уз усаглашавање садржаја са одговарајућим 

методичким активностима. Уз традиционални, фронтални облик, неопходно је применити и друге различите облике радионичарског рада (симултана 

индивидуална активност, рад у паровима или малим групама, групна дискусија, дебата...) Препоручује се примена бројних техника активног и кооперативног 

учења, искуственог учења, учења открићем, упознавање са техникама истраживачког рада као и пројектног рада. Коришћењем интерактивних метода у 

презентовању одређених тематских области и појмова ученике треба подстаћи да критички преиспитају властита, односно лична и социјална искуства и 

интерпретирају их у социолошком кључу - на начин који доприноси бољем разумевању актуелних социјалних процеса унутар српског и ширег глобалног 

друштвеног контекста. Ученике треба подстицати да проналазе информације, да их критички процењују, да постављају релевантна питања, да унапређују културу 

дијалога, да аргументовано заступају или оспоравају одређена становишта или сопствене ставове.  

Вредновање ученичког постигнућа треба да укључи, поред степена усвојеног знања, сваку од поменутих активности ученика, јер је то добра прилика за процену 

напредовања и давање повратне информације. Потребно је да континуирану евалуацију и самоевалуацију примењују како наставници, тако и ученици. Ученике 

треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању циљева, задатака и исхода предмета, као и напредак других ученика у групи, 

увек уз одговарајућу аргументацију. 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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ДЕО 2 НАСТАВНИ ПРОГРАМ Б. Изборни предмет ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (Трећи разред) 

Наставни предмет: ВЕРСКА НАСТАВА 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Техничар за заштиту животне средине 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

37     

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње школе  ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 6/2003, 23/2004, 9/2005 и 11/2016) 

ЦИЉЕВИ верске наставе, као изборног предмета, у оквиру средњошколског образовања и васпитања јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство 

традиционалних цркава и верских заједница које живе и делају на нашем животном простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот и 

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. Притом упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене, историјски дате цркве или верске заједнице треба да се 

остварује у отвореном и толерантном дијалогу, уз уважавање других религијских искустава и философских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних 

искустава и достигнућа човечанства. 

ЗАДАЦИ верске наставе су 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; 

- буди потреба и 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; 

- развија и негује 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 своје властите личности и ка 

остваривању сусрета са светом, са природом и, пре и после свега, са Богом; 

- изграђује способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског стваралаштва у науци и другим 

областима; 

- изграђује свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и 

природи. 

ЦИЉ наставе православног катихизиса (веронауке) у средњем образовању и васпитању јесте да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући 

две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки (будући) живот (димензију идеалног). То значи да ученици систематски 

упознају православну веру у њеној доктинарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се излагање хришћанског виђења живота и 

постојања света обавља у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којима се настоји показати да хришћанско виђење 

(литургијско, као и подвижничко искуство Православне Цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и верско 

образовање. Све ово спроводи се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и на делатном плану, уз настојање да се доктринарне поставке спроведу 

у свим сегментима живота (однос са Богом, са светом, са другим људима и са собом). 
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ЗАДАЦИ у настави православног катихизиса (веронауке) су да код ученика: 

- развије отвореност и однос према Богу као Другој и другачијој Личности у односу на нас, као и отвореност и однос према другом човеку као икони Божјој, 

личности, такође, другачијој у односу на нас, те да се између ове две релације оствари узајамно зависна веза (свест о заједници); 

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

односу са природом која нас окружује и друго, као и за одговарање на питања у светлу православне хришћанске вере и искуства Цркве; 

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

областима стваралаштва (при чему се остварује комплементарност са другим наукама); 

- помогне у одговорном обликовању заједничког живота са другим, у изналажењу равнотеже између властите личности и заједнице, у остварењу сусрета са светом 

(са људима различитих култура, религија и погледа на свет, са друштвом, са природом) и са Богом; најзад, 

- изгради уверење да је свет и све што је у њему, створен за вечност, да су сви створени да буду причасници вечног живота, те да се из те перспективе код ученика 

развије способност разумевања, преиспитивања и вредновања сопственог односа према другом човеку као непоновљивом бићу и према творевини Божјој и 

изгради спремност на покајање. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

1. 

УВОД 

1. Понављање кључних 

појмова обрађених у 

другом разреду средње 

школе  

2 

• Специфичности наставе Православног 

катихизиса у средњој школи и 

гимназијама; 

• Рекапитулација обрађених садржаја о 

стварању света и човека, прародитељском 

греху и историји спасења.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• 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.  

2. 

ХРИСТОСИСТИНИТИ 

БОГ И ИСТИНИТИ 

ЧОВЕК  

2. Господ Исус Христос: 

Нови Адам, Месија и 

Емануил 

3. Исус Христос - 

Оваплоћени Логос Божји 

4. Христос истинити Бог и 

истинити Човек 

5. Теологија иконе 

(систематизација теме)  

4 

• Господ Исус Христос: Нови Адам, Месија 

и Емануил; 

• Исус Христос - Оваплоћени Логос Божји; 

• Христос истинити Бог и истинити Човек.  
Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи ће разуме значење израза 

Нови Адам, Месија и Емануил, 

Логос; 

• моћи да изложи зашто је Исус 

Христос као посредник између 

Бога и човека једини Спаситељ 

света; 

• моћи да у прологу Јеванђеља по 

Јовану укаже на места у којима се 

говори о Богу као Логосу; 

• моћи у основним цртама да опише 

зашто је могуће да се у 

новозаветној Цркви представља 

Бог; 
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• моћи да наведе основне разлике 

између слике и иконе.  

3. 

ПРИБЛИЖИЛО СЕ 

ЦАРСТВО БОЖЈЕ... 

6. Почетак Христове 

проповеди 

7. Блаженства 

8. Беседа на гори 

9. Параболе о Царству 

Божјем 

10. Царство Божје - циљ 

Христове проповеди 

(систематизација теме) 

5 

• Христова проповед; 

• Беседа на гори; 

• Параболе о Царству Божјем; 

• Царство Божје - циљ Христове 

проповеди.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да закључи да је Царство 

Божје заједница са Христом; 

• моћи да увиде актуелност 

Христове проповеди; 

• знати да је Христова делатност и 

проповед позив свима у Царство 

Божје; 

• моћи да увиде како поуке из 

Христове проповеди могу да 

примене на сопствени живот.  

4. 

ГДЕ ЈЕ ХРИСТОС ТУ ЈЕ 

И ЦАРСТВО БОЖЈЕ  

11. Где је Христос ту је и 

Царство Божје 

12. Преображење Христово 

и објава Његовог страдања 

13. Лазарево Васкрсење и 

Улазак Христов у 

Јерусалим 

14. Тајна Вечера слика 

Царства Божјег 

15. Христос Нова Пасха 

16. Вазнесење и Други 

Долазак Христов 

17. Свети Дух Утешитељ - 

Дух заједнице и Цар 

Небески (систематизација 

теме)  

7 

• Где је Христос ту је и Царство Божје; 

• Преображење Христово и објава Његовог 

страдања; 

• Лазарево Васкрсење и Улазак Христов у 

Јерусалим; 

• Тајна Вечера 

• Христос Нова Пасха; 

• Свети Дух Утешитељ - Дух заједнице и 

Цар Небески.  
Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да повеже догађај 

Преображења са литургијском 

песмом "Видјехом свјет истиниј..."; 

• моћи да разуме да је свака 

заједничка трпеза израз 

заједништва; 

• моћи да разуме да Христос 

Тајном Вечером установљује начин 

на који ће остваривати заједницу са 

својим ученицима у све дане до 

свршетка века; 

• моћи да разуме да сва радост 

хришћанске вере извире из свести о 

победи над смрћу и Христовом 

сталном присуству; 

• моћи да, причешћујући се, 

доживљава себе као учесника Тајне 

Вечере; 

• моћи да у основим цртама изложи 

смисао Христовог страдања и 

смрти; 

• моћи да објасни да се Христос 

вазноси на небо да би узнео људску 

природу Оцу; 
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• моћи да разуме да се Христос 

вазноси на небо да би наша вера у 

Христа била слободна (а не 

изнуђена); 

• знати да је општење са Христом и 

данас могуће у заједници Духа 

Светога - у Цркви  

5. 

МОЈ ЖИВОТ У ХРИСТУ  

18. Покајање и праштање 

19. Труд и ревност 

20. Вера и формализам у 

вери 

21. Света Литургија - 

пројава Царства Небеског 

(систематизација теме)  

4 

• Покајање и праштање; 

• Труд и ревност; 

• Вера и формализам у вери; 

• Света Литургија - пројава Царства 

Небеског.  
Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да разуме да покајање 

(преумљење) значи постављање 

Царства Божјег за приоритет 

живота; 

• моћи да разуме да покајање 

подстиче човека да тражи Царство 

Божје; 

• знати да истински однос са Богом 

не сме бити формалистички; 

• бити свестан значаја испуњавања 

Христових заповести у свом 

животу; 

• схватити да се учешћем на 

Литургији учествује у Царству 

Божјем.  

6. 

СВЕТОТАЈИНСКИ 

ЖИВОТ ЦРКВЕ  

22. Крштење и 

Миропомазање 

23. Покајање и исповест 

24. Свештенство 

25. Света Литургија - 

Светајна Цркве  

4 

• Крштење и Миропомазање; 

• Покајање и исповест; 

• Свештенство; 

• Света Литургија - светајна Цркве.  
Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи на основном нивоу да 

тумачи новозаветна сведочанства о 

значају Крштења; 

• моћи да схвати да је Крштење 

прихватање позива на светост; 

• моћи да објасни да 

Миропомазање значи примање 

дарова Светог Духа за служење у 

Цркви; 

• моћи да схвати да су исповест и 

покајање повратак у наручје Очево 

и заједницу Цркве; 

• знати да су службе у Цркви 

дарови Духа Светога; 

• моћи да међусобно разликује 

различите службе у Цркви 
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Корелација с другим предметима / модулима: Српски језик и књижевност ,Грађанско васпитање, Историја, Екологија,  Географија, Филозофија , Психологија,  

Социологија,  Ликовна култура,  Музичка култура 

 

 

 

 

 

(епископ, свештеник, ђакон, лаик) и 

увиди њихову повезаност; 

• бити свестан да све Тајне свој 

смисао добијају у Литургији.  

   

7. 

НОВОЗАВЕТНА 

РИЗНИЦА  

26. Анафора светог 

Василија Великог 

27. Литургијски контекст 

молитве Оче наш 

28. "Ако једном од ових 

малих учинисте, мени 

учинисте..." 

29. Христов однос према 

потребитима 

30. Сви сте једно у Христу  

5 

• Анафора светог Василија Великог; 

• Литургијски контекст молитве Оче наш; 

• Ако једном од ових малих учинисте, мени 

учинисте...; 

• Христов однос према потребитима; 

• Сви сте једно у Христу...  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да препозна догађаје из 

историје спасења у Анафори 

Василија Великог; 

• моћи да тумачи молитву Оче наш 

као литургијску молитву; 

• моћи да разуме да братска 

хришћанска љубав своје порекло 

има у примеру Христове љубави; 

• бити свестан да хришћанско 

братољубље превазилази крвно и 

национално порекло; 

• моћи да уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса 3. 

разреда средње школе.  

* Укупан број часова Остали број часова предвиђен је за друге типове часа. 
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Наставни предмет: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Техничар за заштиту животне средине 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

35    

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл. гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2003, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ предмета је да се кроз стицање знања, овладавање вештинама, формирање ставова и система вредности допринесе оспособљавању ученика за компетентан, 

одговоран и ангажован живот у хуманом и демократски уређеном друштву утемељеном на основним људским вредностима, поштовању људских и грађанских 

права, у коме се уважава различитост, остварује солидарност и брига за друг 

Задаци наставе грађанског васпитања су да ученици: 

- стекну знања о функционисању демократски уређеног друштва, улози грађанина, документима и институцијама које доприносе владавини права;  

- усвоје вредности на којима се заснивају људска права и демократско друштво;  

- развију спремност да делују у духу поштовања демократских вредности;  

- јачају осећање самопоштовања, личног и групног идентитета;  

- разумеју сложеност живота у мултикултуралној заједници и потребу узајамног уважавања и поштовања различитости;  

- јачају осетљивост на појаве нетолеранције, дискриминације, стереотипа и предрасуда;  

- разумеју значај сарадње и заједништва за добробит појединца и друштва, и овладају вештинама рада у групи и групног одлучивања;  

- узму учешће у животу заједнице, покрећу акције и преузимају одговорност за личне одлуке;  

- овладају вештинама успешне комуникације и примењују их у свакодневном животу;  

- разумеју природу и узроке сукоба, упознају технике конструктивног решавања сукоба и примењују их у свакодневном животу;  

- унапреде способности за прикупљање, анализу, организацију, критичку процену, примену и преношење информација из различитих извора релевантних за 

живот у демократском друштву;  

- унапреде способност исказивања сопственог става уз коришћење аргумената;  

- унапреде способности планирања личног и професионалног развоја. 

Садржај 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  

Увод: Упознавање ученика са програмом и начином рада  

I. Демократија и политика  

Ова тематска целина посвећена је одређењу појмова демократије и политике, као предусловима политичке партиципације грађана. Обрађују се механизми 

функционисања и институције демократије, као и начини контроле и ограничења власти у демократском поретку.  

II. Грађанин и друштво  
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Тематска целина посвећена је појму, карактеристикама и вредностима грађанског друштва. Централне теме су: однос државе и грађанског друштва, појам 

грађанина и значај и начин његовог учествовања у политици.  

III. Грађанска и политичка права и право на грађанску иницијативу  

Уводни део ове целине посвећен је појму и култури људских права, као и улози грађана и залагању за остваривање ових права. Детаљније се обрађују право на 

грађанску иницијативу које омогућава партиципацију грађана у процесу доношења одлука и право на самоорганизовање грађана, кроз које се ученици упознају с 

улогом невладиних организација.  

IV. Планирање конкретне акције  

Последња тематска целина пружа ученицима основна знања и вештине које су неопходне за решавање њима важних и блиских проблема, кроз реализацију 

конкретних локалних акција. На овај начин ученици имају прилике да сами узму активно учешће примењујући претходно стечена знања. У оквиру ове целине, 

предвиђене су јавне презентације нацрта акција и резултата у школи. 

Начин остваривања програма 

Програм грађанског васпитања је тако конципиран да су његов циљ и задаци широко постављени у сфери когнитивног (знање, разумевање, опште когнитивне 

вештине и способности), психо-социјалног (ставови, вредности, социјалне вештине и способности) и конативног (активно и одговорно делање) развоја ученика. 

То је могуће остварити ако се садржај програма третира на интегрисан начин, сталним међусобним повезивањем, умрежавањем појмова и појава. Формирање 

ставова и вредности, као и овладавање вештинама, захтева дужи временски период, више прилика за активности ученика које воде разумевању сложених 

феномена и практиковању наученог, а резултат је кумулативног дејства свих активности које се дешавају на часовима грађанског васпитања.  

Уз садржај програма није наведен препоручени број часова по темама и наставници имају слободу у планирању којим редоследом ће поједине садржаје 

обрађивати, на који начин ће то радити, којом динамиком, али увек настојећи да их међусобно повезују и да то води ка остварењу дефинисаних задатака предмета.  

Оствареност задатака у великој мери зависи од начина на који се садржај обрађује и зато је важно посветити пажњу одабиру одговарајућих метода и техника рада 

са ученицима. Дискусије, дебате, пројекти, есеји, реаговање на одређене теме, радионице, демонстрације, симулације, играње улога, вртлог идеја, припрема 

речника, анализа медијских информација, истраживање и анализа добијених резултата, студије случаја, промоције, организовање кампање, покретање акција су 

само неке од активности које су погодне у реализацији овог програма. При примени сложенијих активности (по организацији или трајању) постигнути резултати 

нису најважнији, односно прати се и вреднује како је текла организација, сарадња ученика, поштовање процедура, уочавање тешкоћа, идентификација могућих 

помагача, овладавање вештином представљања постигнутог, размена искуства између група и друго. На тај начин нема неуспешних и свака активност доприноси 

остварењу задатака.  

Посебну пажњу у предмету грађанско васпитање имају продукти ученичких активности који могу бити различите врсте као што су постери, аудио-визуелни 

записи, презентације, прикази резултата истраживања и друго. Они се могу користи при интеграцији или рекапитулацији пређених садржаја, процени 

напредовања ученика као и самопроцени наставника колико успешно ради. Продукти се могу користити и ван групе, на пример на изложби у холу школе, у 

школским новинама, сајту школе, у раду ученичког парламента, у локалној заједници или локалним медијима.  

Како реализација програма треба да се одвија у складу са принципима активне, проблемске и истраживачке наставе са сталним рефлексијама на одговарајуће 

појаве из друштвеног контекста прошлости и још више садашњости посебан захтев за наставнике представља потреба за припремом стално нових, актуелних 

материјала који најбоље одговарају садржају, циљевима и задацима предмета. Они се могу наћи у различитим изворима информација, с тим да треба оспособити и 

охрабривати ученике да и сами проналазе материјале који су погодни за обраду на часовима. Одговарајући филмови (изабрани делови) посебно су погодни за 

предмет грађанско васпитање јер подстицајно делују на ученике да искажу мисли, осећања и ставове. Интернет и различите социјалне мреже такође треба 

укључити у наставу грађанског васпитања јер су то облици комуникације који су блиски младима и на којима се могу препознати и анализирати многи проблеми 

живота у савременом свету.  

Због специфичног статуса предмета, односно могућности да га ученици нису континуирано похађали, или га уопште нису похађали у претходним разредима, за 

очекивати је да у свакој групи постоје ученици са различитим искуством у области грађанског васпитања. Уводни часови су прилика да се направи размена и 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 2399 
 

 

 

 

 

 

 

 

сагледају знања, ставови, вредности и вештине које поседују ученици у вези са садржајем који ће бити обрађиван. То је полазна основа за планирање реализације 

наставе за сваку конкретну групу. Овај проблем не би требало третирати као препреку за реализацију програма јер наставници могу идентификовати ученике у 

групи који се издвајају својим компетенцијама, припремити за њих посебне захтеве као и укључити их у наставни процес на различите начине, а посебно кроз 

вршњачко подучавање.  

У реализацији овог програма наставници пружају информације, осмишљавају, организују и усмеравају ученичке активности, креирају атмосферу у којој се 

настава одвија, дају повратну информацију, процењују напредовање ученика и оцењују их. Наставници у свом раду могу користити постојеће приручнике 

грађанског васпитања за средње школе, друге приручнике релевантне за образовање за демократију и грађанско друштво као и специјализоване сајтове на којима 

се могу наћи одговарајући текстови, примери, идеје за активности.  

Активности на часу треба да се одвијају у атмосфери где доминира поверење, поштовање различитости, међусобно уважавање, конструктивна комуникација, 

демократске процедуре. Наставник је главни креатор климе на часу и треба да буде свестан да се и на тај начин доприноси остварењу циља предмета.  

За подстицање ученичких активности изузетно су важна питања која им се постављају. Она би требало да буду унапред припремљена, са свешћу шта се њима 

жели постићи у односу на задатке предмета, јасна, захтевна али не и сувише компликована, по тежини различита да би подстакла учешће већег броја ученика.  

Питања добијају пун смисао уколико су праћена одговарајућом повратном информацијом од стране наставника, као и других ученика. Повратна информација 

може бити и ново питање, парафразирање или похвала. Она доприноси остварењу многих задатака, подстицању самопоуздања, учешћа у раду групе и мотивације 

за предмет.  

Праћење напредовања ученика започиње иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази и у односу на шта ће се процењивати његов даљи ток 

напредовања. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са 

Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању исхода предмета, као и напредак 

других ученика у групи уз одговарајућу аргументацију.  

Садржај грађанског васпитања има природну везу са садржајима других наставних предмета и ученицима треба указивати на ту везу, и по могућности, 

организовати тематске часове са наставницима сродних предмета. 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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В.Обавезни стручни предмети  ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (Трећи разред) 

Наставни предмет: МАШИНЕ, АПАРАТИ И ОПЕРАЦИЈЕ 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Техничар за заштиту животне средине 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70 70   

Недељни фонд часова: 2 2   

Правилник о наставном плану и програму за стицање обрзовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада хемија, неметали 

и графичарство («Службени гласник РС-Просветни гласник»,бр. 11/93, 1/94, 6/95, 8/96, 70/2, 10/05, 15/05, 7/08, 11/08, 8/09,  10/13, 11/13, 14/13, 12/2015-

др.правилници) 

Циљ програма машине, апарати и операције је стицање знања о основним операцијама и уређајима у хемијској индустрији и оспособљавање ученика да сечена 

знања примењују у раду на заштити животне средине. 

Задаци програма машине, апарати и операције су: 

-стицање знања о механичким, топлотним и дифузионим операцијама;  

-упознавање врста и принципа рада уређаја, машина и апарата који се употребљавају у хемијској индустрији; 

-оспособљавање ученика да рукују машинама, апаратима и мерним инструментима; 

-указивање на могуће изворе контаминације ваздуха, воде и земљишта, који проистичу из примењених технолошких операција; 

-упознавање метода и значаја метода дисперговања, емулговања и хомогенизације за испитивање и заштиту животне средине, као и савладавање техника њиховог 

извођења; 

-оспособљавање ученика да самостално прате стручну литературу и да примењују нова научно-стручна сазнања у професионалном раду; 

-развијање систематичности, прецизности, уредности у раду и смисла за економичност, одговорност при обављању послова и радних задатака у погонима 

хемијске индустрије и у животној средини. 

Садржај 

МЕХАНИЧКЕ ОПЕРАЦИЈЕ УВОД (2) 

Појмови: поступак, процес, операција. 

ОСНОВЕ МЕХАНИКЕ ФЛУИДА (11) 

Карактеристике флуида (р,у, стишљивост, вискозност). Проток. Једначина континуитета. Бернулијева једначина. Режим струјања, распоред брзина при струјању. 

ТРАНСПОРТ (7) 

Транспорт течности (центрифугалне и ротационе пумпе, ејектори). Транспорт гасова (клипни компресор). Транспорт чврстог матертијала (тракасти и пнеуматски 

транспортер). 

СИТЊЕЊЕ И ПРОСЕЈАВАЊЕ (4) 

Теорија ситњења и подела уређаја. Уређаји за ситњење (дробилице на ваљке, млинови са куглама). Просејавање. Уређаји за просејавање (обртна сита). 

МЕШАЊЕ (2) 
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Мешање течности (мешалице са лопатицама и барботери). Мешање тестастог материјала. Мешање чврстог материјала. 

 

РАЗДВАЈАЊЕ ФАЗА (9) 

Основе раздвајања фаза. Таложење и таложници. Циклони. Електрофилтри. Доров таложник. 

Филтрирање. Филтри (пешчани, врећасти, континуални) Центрифугирање. Центрифуге. Сепаратори. 

 

ТОПЛОТНЕ ОПЕРАЦИЈЕ 

 

ОСНОВЕ ТОПЛОТНИХ ОПЕРАЦИЈА (6) 

Увод (појам топлоте, извори и носиоци топлоте). Закони преноса топлоте (провођење, прелаз, пролаз). 

Размењивачи топлоте. Више цевни размењивачи. Кондензатори. Калорифер. 

ДЕСТИЛАЦИЈА И РЕКТИФИКАЦИЈА (4) 

Типови течних смеша. Уређаји за дестилацију. Ректификација. 

УКУВАВАЊЕ (2) 

Теорија укувавања. Отворени укувач. 

 

ДИФУЗИОНЕОПЕРАЦИЈЕ ОСНОВЕ ДИФУЗИОНИХ ОПЕРАЦИЈА (2)  

Теорија дифузије. Фиков закон. 

ВЛАЖЕЊЕ И СУШЕЊЕ (6) 

Влажност ваздуха. Дијаграм влажног ваздуха. Кондиционирање ваздуха. Сушење. Брзина сушења. 

РАСТВАРАЊЕ И КРИСТАЛИЗАЦИЈА (3) 

Дијаграм растворљивости. Кристализација. Кадни кристализатор. 

ЕКСТРАКЦИЈА (4) 

Теорија екстракције. Уређаји за екстракцију (Доров излуживач, континуални екстрактори). 

АПСОРПЦИЈА (4) 

Теорија апсорпције. Уређаји за апсорпцију. 

АДСОРПЦИЈА (4) 

Теорија адсорпције. Уређаји и опрема за адсорпцију. Батерије за адсорпцију. 

 

ВЕЖБЕ (70) 

 

ОСНОВЕ МЕХАНИКЕ ФЛУИДА (24)  

Системи мера. 

Мерење притиска флуида. Мерење протока флуида. Режим струјања флуида. 

СИТЊЕЊЕ И ПРОСЕЈАВАЊЕ (4)  

Гранулометријска анализа. 

РАЗДВАЈАЊЕ ФАЗА (8) 

Таложење. Филтрирање. 

ОСНОВЕ ТОПЛОТНИХ ОПЕРАЦИЈА (4)  
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Мерење температуре. 

ДЕСТИЛАЦИЈА И РЕКТИФИКАЦИЈА (8) 

Дестилација. Ректификација. 

ОСНОВЕ ДИФУЗИОНИХ ОПЕРАЦИЈА (22) 

Одређивање влажности ваздуха. Сушење материјала. Кристализација.Екстракција. Апсорпција. Адсорпција. 

Начин остваривања програма 

Концепција програма овог предмета омогућава ученицима да стекну теоријско и практично знање о машинама, апаратима и операцијама при процесима у 

хемијској индустрији. 

Програмски садржаји овог предмета су организовани у тематске целине за које је  наведен оријентациони  број часова за реализацију. Наставник, при изради 

оперативних планова, дефинише степен прораде садржаја и динамику рада, водећи рачуна да се не наруши целина наставног програма, односно да свака тема 

добије адекватан простор и да се планирани циљеви и задаци предмета остваре. При томе, треба имати у виду да формирање ставова и вредности, као и 

овладавање вештинама представља континуирани процес и резултат је кумулативног дејства целокупних активности на свим часовима предмета машине, апарати 

и операције са аутоматиком што захтева већу партиципацију ученика, различита методска решења, велики број примера и коришћење  информација из различитих 

извора. 

 Садржај (предмета) има природну везу са садржајима других предметима. Ученицима треба стално указивати на ту везу, и по могућности, са другим 

наставницима организовати тематске часове. Осим тога, ученицима треба указивати и на везу са предметима које ће тек изучавати водећи рачуна о образовном 

профилу у коме се програм реализује. На тај начин знања, ставови, вредности и вештине стечене у оквиру наставе овог предмета добијају шири смисао и 

доприносе остваривању општих образовних и васпитних  циљева, посебно оних који се односе на унапређивање когнитивног, емоционалног и социјалног развоја 

ученика. 

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; самопроцену; презентацију својих радова и групних пројеката и ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

 Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност  је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а 

оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак  у 

остваривању задатака предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 

 Садржаји наставе у блоку треба да се реализују тако да ученици прошире стечена практична знања и да стекну самосталност у раду, да могу несметано да 

обављају послове и радне задатке у свакој фази производног процеса у овој индустрији. 

 Место извођења наставе: теоријске часове изводити у кабинету са одговарајућим наставним средствима.  

  Часове вежби изводити у одговарајућој лабораторији, при чему се одељења деле у две групе. 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ХЕМИЈСКА ТЕХНОЛОГИЈА 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Техничар за заштиту животне средине 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о наставном плану и програму за стицање обрзовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада хемија, неметали 

и графичарство («Службени гласник РС-Просветни гласник»,бр. 11/93, 1/94, 6/95, 8/96, 70/2, 10/05, 15/05, 7/08, 11/08, 8/09,  10/13, 11/13, 14/13, 12/2015-

др.правилници) 

Циљ програма хемијске технологије је стицање знања о савремној производњи у области неорганске хемијске технологије и органске хемијске технологије и 

загађивачима који се јављају у појединим производним процесима, њиховој индентификацији и локацији. 

 

Задаци програма су: 

-уочавање и схватање важности познавања екологије и њено повезивање са хемијском технологијом; 

-прихватање еколошких захтева живота без загађивача; 

- да развија креативно мишљење о повезаности хемијске технологије и екологије; 

- развијање способности за уочавање загађивача; 

- упознавање узрочно-последичних односа појединих загађивача и да схвате њихов значај; 

- препознавање загађивача и утврђивање извора загађивања у циљу очувања животне средине; 

- да еколошки развија мишљење о технолошким процесима; 

- стицање знања о технолошким процесима у оквиру неорганске хемијске технологије и органске хемијске технологије; 

- стицање знања о загађивачима који се јављају у појединим процесима, њиховој индентификацији и локацији; 

- развијање интересовања за научна достигнућа у области неорганске хемијске технологије и органске хемијске технологије, о начинима смањења загађивача и 

указивање на значај за савремени живот. 

Садржај 

УВОД (1) 

Предмет проучавања хемијске технологије и њена повезаност са екологијом. 

МЕТАЛИ (2) 

Метали као загађивачи животне средине. Утицај поступака производње и прераде метала на загађивање животне средине. 

 

ТЕХНОЛОГИЈА НЕОРГАНСКИХ БАЗА И СОЛИ (8) 

Сировине и процес производње амонијака. Загађивачи. Солвејев поступак производње соде, загађивачи, индентификација и локација. Производња каустичне соде 
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каустификацијом и електрохемијским поступком, загађивачи, индентификација и локација. 

 

ТЕХНОЛОГИЈА НЕОРГАНСКИХ КИСЕЛИНА (9) 

Сировине и контактни поступак за добијање сумпорне киселине. Усавршавање поступка добијања сумпорне киселине као методе за смањење загађивања, 

загађивачи. Производња азотне киселине, загађивачи. Производња хлороводоничне киселине, загађивачи. Производња фосфорне киселине, загађивачи. 

 

ТЕХНОЛОГИЈА ВЕШТАЧКИХ ЂУБРИВА (8) 

Класификација вештачких ђубрива. Производња КАН-а, загађивачи. Производња карбамида, загађивачи. Производња суперфосфата, загађивачи. 

ТЕХНОЛОГИЈА НЕОРГАНСКИХ МАЛТЕРНИХ ВЕЗИВА И СИЛИКАТНИХ ПРОИЗВОДА (4) 

Неорганска малтерна везива. Силикатни производи, загађивачи. 

 

ТЕХНОЛОГИЈА ГОРИВА (15) 

Горива, врсте. Механизам прераде и сушења угља. Гасификација чврстих горива. Карбонизација чврстих горива. Ликвефакција чврстих горива, загађивачи. 

Нуклеарна горива, загађивачи. Припрема и дестилација нафте, загађивачи. Секундарни поступци. 

 

ТЕХНОЛОГИЈА БОЈА (2) 

Боје, подела, основне карактеристике сировина и производа. Загађивачи и њихова индентификација. 

 

ТЕХНОЛОГИЈА ПЕСТИЦИДА (2) 

Пестициди, подела, позитиван и негативан ефекат. Загађивачи и индентификација. 

 

ТЕХНОЛОГИЈА СРЕДСТАВА ЗА ПРАЊЕ (4) 

Сировине, основне фазе при производњи сапуна, загађивачи. Сировине и основне фазе при производњи детерцената, загађивачи.  

 

ТЕХНОЛОГИЈА НА БАЗИ ПРЕРАДЕ БИЉНИХ И ЖИВОТИЊСКИХ СИРОВИНА (7) 

Прехрамбена производња, загађивачи. Текстилна индустрија, загађивачи. Кожа, основни поступци припреме и прераде, загађивачи. 

 

ТЕХНОЛОГИЈА МАКРОМОЛЕКУЛА (10) 

Макромолекулска једињења, примена, подела. Синтетички полимери. Сировине и загађивачи у процесима производње. Гумени производи, загађивачи као 

сировине и производи. Основне фазе при производњи техничке целулозе сулфатним и сулфитним поступком, загађивачи. 

Начин остваривања програма 

Концепција програма овог предмета омогућава ученицима да стекну знања о процесима производње у оквиру хемијске технологије. 

Програмски садржаји овог предмета су организовани у тематске целине за које је  наведен оријентациони  број часова за реализацију. Наставник, при изради 

оперативних планова, дефинише степен прораде садржаја и динамику рада, водећи рачуна да се не наруши целина наставног програма, односно да свака тема 

добије адекватан простор и да се планирани циљеви и задаци предмета остваре. При томе, треба имати у виду да формирање ставова и вредности, као и 

овладавање вештинама представља континуирани процес и резултат је кумулативног дејства целокупних активности на свим часовима предмета хемијска 

технологија што захтева већу партиципацију ученика, различита методска решења, велики број примера и коришћење информација из различитих извора. 

 Садржај (предмета) има природну везу са садржајима других предметима. Ученицима треба стално указивати на ту везу, и по могућности, са другим 
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наставницима организовати тематске часове. Осим тога, ученицима треба указивати и на везу са предметима које ће тек изучавати водећи рачуна о образовном 

профилу у коме се програм реализује. На тај начин знања, ставови, вредности и вештине стечене у оквиру наставе овог предмета добијају шири смисао и 

доприносе остваривању  општих образовних и васпитних  циљева, посебно оних који се односе на унапређивање когнитивног, емоционалног и социјалног развоја 

ученика. 

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; самопроцену; презентацију својих радова и групних пројеката и ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

 Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност  је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а 

оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак  у 

остваривању задатака предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 

 Место извођења наставе: теоријске часове изводити у кабинету са одговарајућим наставним средствима.  

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ФИЗИЧКА ХЕМИЈА 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Техничар за заштиту животне средине 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70 70   

Недељни фонд часова: 2 2   

Правилник о наставном плану и програму за стицање обрзовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада хемија, неметали 

и графичарство («Службени гласник РС-Просветни гласник»,бр. 11/93, 1/94, 6/95, 8/96, 70/2, 10/05, 15/05, 7/08, 11/08, 8/09,  10/13, 11/13, 14/13, 12/2015-

др.правилници) 

Циљ програма физичке хемије је да ученици стекну потребна знања о микроскопској структури материје и њеном утицају не енергетске промене система у 

макроскопским размерама. Ученици треба да упознају физичке узроке хемијских реакција, законе који повезују хемијске и енергетске промене да би могли да 

објасне ток хемијских реакција и схвате процесе у хемијској индустрији. 

 

Задаци програма физичке хемије су: 

 оспособљавање за закључивање о физичким и хемијским својствима материје на основу унутрашње структуре; 

 стицање знања о термодинамичким и хемијским процесима; 

 примена стечених знања у технолошким процесима; 

 повезивање теоријских знања са експерименталним пода- 

 цима; 

 оспособљавање за самостално коришћење табеларних и графичких приказа; 

 развијање стваралачких способности ученика за самосталан експериментални рад; 

 формирање правилног односа према раду; 

 подстицање стручног развоја ученика у складу са њиховим индивидуалним способностима. 

Садржај 

СТРУКТУРА МАТЕРИЈЕ И НУКЛЕАРНИ ПРОЦЕСИ (15) 

Катодни зраци. Природна радиоактивност. Фајанс-Содијев закон помака. Каналски зраци. Вештачка радиоактивност. Атомски модели. Планкова квантна теорија. 

Фотоелектрични ефекат. Спектар електромагнетног зрачења. Атомска фисија и фузија. Нуклеарна енергија и дефект масе. Мерење и детекција радиоактивног 

зрачења. Примена изотопа. 

 

АГРЕГАТНА СТАЊА МАТЕРИЈЕ (13) 

Кретање честица. Гасовито агрегатно стање. Основни гасни закони. Идеални и реални гасови. Течно агрегатно стање. Напон паре и топлота испаравања. 

Вискозност течности. Површински напон. Чврсто агрегатно стање. Кристали. Зеолити. 

 

ДИСПЕРЗНИ СИСТЕМИ И ФИЗИЧКА РАВНОТЕЖА (20) 
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Подела дисперзних система. Прави раствори. Растварање. Напон паре раствора. Раулов закон. Криоскопија и ебулиоскопија. Дифузија. Осмоза и осмотски 

притисак. Смеше две течности које се потпуно мешају. Смеше са максималном температуром кључања. Смеше са минималном температуром кључања. Течности 

које се делимично мешају. Течности које се не мешају. Фазни дијаграм и Гибсово правило фаза. Двокомпонентни системи чврстих супстанци. 

 

ХЕМИЈСКА ТЕРМОДИНАМИКА (22) 

Унутрашња енергија. Први закон термодинамике. Примена Првог закона термодинамике на разне процесе. Моларне и специфичне топлоте. Енталпија. Енергетски 

ефекти хемијских реакција. Повратни и неповратни процеси. Други закон термодинамике. Ентропија. Слободна енергија и равнотежа. Спонтаност процеса. Трећи 

закон термодинамике. 

Демонстрациони огледи 

Трансформације енергије. Дифузија. Мешање гасова. Мешање куглица. Мешање течности. Одређивање прага коагулације. Спонтане реакције. Пресићени 

раствори. Напон паре. Фотоелектрични ефекат. Вискозност течности. Капиларне појаве. 

 

 

ВЕЖБЕ (70) 

Вежба: Припрема за рад у лабораторији. Извори опасности. Мере заштите. 

Вежба: Грешке при мерењу. 

Вежба: Одређивање степена радиолошке контаминације. 

Вежба: Провера Бојл-Мариотовог закона. 

Вежба: Провера Геј-Лисаковог закона. 

Вежба: Провера Шарловог закона. 

Вежба: Одређивање моларне масе Виктор-Мајеровом методом. 

Вежба: Одређивање густине кисеоника. 

Вежба: Одређивање напона паре и моларне топлоте испаравања. 

Вежба: Одређивање моларне масе дестилацијом воденом паром. 

Вежба: Одређивање температуре топљења кристалних супстанци. 

Вежба: Одређивање растворљивости СО2 у води. 

Вежба: Одређивање растворљивости неорганских соли на разним температурама. 

Вежба: Одређивање моларне масе криоскопском методом. 

Вежба: Одређивање воде додате млеку криоскопском методом. 

Вежба: Одређивање еутектичке тачке двокомпонентног система. 

Вежба: Одређивање односа моларних топлота при сталном притиску и сталној запремини код гасова. 

Вежба: Одређивање топлотног капацитета калориметра. 

Вежба: Одређивање топлоте растварања. 

Вежба: Одређивање топлоте неутрализације. 

Вежба: Провера Хесовог закона. 

Начин остваривања програма 

Програмски садржаји овог предмета су организовани у тематске целине за које је  наведен оријентациони број часова за реализацију. Наставник, при изради 

оперативних планова, дефинише степен прораде садржаја и динамику рада, водећи рачуна да се не наруши целина наставног програма, односно да свака тема 
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добије адекватан простор и да се планирани циљеви и задаци предмета остваре. При томе, треба имати у виду да формирање ставова и вредности, као и 

овладавање вештинама представља континуирани процес и резултат је кумулативног дејства целокупних активности на свим часовима предмета физичка хемија 

што захтева већу партиципацију ученика, различита методска решења, велики број примера и коришћење информација из различитих извора. 

Садржај (предмета) има природну везу са садржајима других предметима. Ученицима треба стално указивати на ту везу, и по могућности, са другим 

наставницима организовати тематске часове. Осим тога, ученицима треба указивати и на везу са предметима које ће тек изучавати водећи рачуна о образовном 

профилу у коме се програм реализује. На тај начин знања, ставови, вредности и вештине стечене у оквиру наставе овог предмета добијају шири смисао и 

доприносе остваривању  општих образовних и васпитних  циљева, посебно оних који се односе на унапређивање когнитивног, емоционалног и социјалног развоја 

ученика. 

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; самопроцену; презентацију својих радова и групних пројеката и ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност  је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак  у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 

 Место извођења наставе: теоријске часове изводити у кабинету са одговарајућим наставним средствима.  

 Часове вежби изводити у одговарајућој лабораторији или погонима фабрике хемијске индустрије, при чему се одељења деле у две групе. 

 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: МИКРОБИОЛОГИЈА 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Техничар за заштиту животне средине 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

35 70   

Недељни фонд часова: 1 2   

Правилник о наставном плану и програму за стицање обрзовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада хемија, неметали 

и графичарство («Службени гласник РС-Просветни гласник»,бр. 11/93, 1/94, 6/95, 8/96, 70/2, 10/05, 15/05, 7/08, 11/08, 8/09,  10/13, 11/13, 14/13, 12/2015-

др.правилници) 

Циљ програма микрибиологије је да ученици стекну основна знања из области микробиологије, која су неопходна за примену биолошких метода у заштити 

животне средине. 

Задаци програма микробиологије су: 

 стицање знања о врстама и морфолошким и физиолошким карактеристикама микроорганизама;  

 стицање знања о утицају еколошких чинилаца на динамику раста микроорганизама; 

 упознавање распрострањености микроорганизама у природи и њихова улога у кружењу материје; 

 упознавање са микробним загађењима; 

 упознавање са микроорганизмима за чување и санацију животне средине; 

 повезивање усвојених теоријских знања са праксом; 

 усвајање технике рада у микробиолошким лабораторијама, као и технике за изолацију и индентификацију неких важних родова бактерија; 

 извођење анализе здравствене исправности воде; 

 микробиолошко испитивање ваздуха и тла. 

Садржај 

МОРФОЛОШКЕ И ФИЗИОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ МИКРООРГАНИЗАМА (11) 

Увод: појам, подела, значај и историјски развој микробиологије. Бактерије: облици, величина, грађа ћелије, кретање, бактеријске споре и капсуле, колоније, 

размножавање бактерија. Морфологија и размножавање плесни. Морфологија и размножавање квасаца. Исхрана микроорганизама. Дисање микроорганизама 

(аеробно и анаеробно). 

 

ЕКОЛОГИЈА МИКРООРГАНИЗАМА (8) 

Утицај физичких чинилаца на микроорганизме: дејство температуре, дејство светлости и зрачења, утицај воде на микроорганизме. Утицај хемијских чинилаца: 

утицај реакције средине (рН), утицај молекулског кисеоника, утицај хемијских једињења на микроорганизме (киселина, база, фенола). Утицај биолошких 

чинилаца (симбиоза, антибиоза). 
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МЕСТО И УЛОГА МИКРООРГАНИЗАМА У ПРИРОДИ (5) 

Улога и значај микроорганизама у кружењу материје и енергије. Значај микроорганизама у хидросфери: микроорганизми у слатководним екосистемима, 

микробиолошки аспекти самопречишћавања водених басена (аутопурификација), класификација вода на основу микробиолошких показатеља квалитета. Значај 

микроорганизама у педосфери. Значај микроорганизама у атмосфери. 

 

МИКРОБНА ЗАГАЂЕЊА (2) 

Патогеност: основне одлике патогених микроорганизама, намирнице као преносиоци патогених микроорганизама. Токсичност: токсигени микроорганизми, 

изазивачи интоксикације. 

 

УЛОГА МИКРООРГАНИЗАМА У САНАЦИЈИ И ОЧУВАЊУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (7) 

Микроорганизми у пречишћавању отпадних вода. Метаногенеза из органског муља градских и канализационих вода. Улога микроорганизама у детоксикацији. 

Улога микроорганизама у разградњи синтетичких, хемијских једињења у земљишту (пестициди). Улога микроорганизама у разградњи нафте или угљоводоника. 

Улога микроорганизама у компостирању (разградњи органског чврстог отпада). 

 

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА (2)  

Примена законских прописа. 

 

ВЕЖБЕ (70) 

УПУТСТВА ЗА РАД У МИКРОБИОЛОШКОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ (2) 

Правила рада у микробиолошкој лабораторији. Микробиолошки прибор, судови и уређаји. 

 

МИКРОСКОПСКО ИСПИТИВАЊЕ МИКРООРГАНИЗАМА (12) 

Делови микроскопа и руковање. Припрема и микроскопирање препарата у живом стању. Припрема и микроскопирање висеће капи. Просто бојење бактерија. 

Сложено бојење бактерија (бојење по Граму). Микроскопирање квасаца и плесни. 

 

СТЕРИЛИЗАЦИЈА (10) 

Прање и припрема стакленог прибора за суву стерилизацију. Стерилизација и руковање Коховим лонцем. Стерилизација и руковање аутоклавом. Стерилизација 

хемијским агенсима. Механичка стерилизација (мембранска филтрација). 

 

ГАЈЕЊЕ МИКРООРГАНИЗАМА (6) 

Припремање хранљивим подлогама (течних и чврстих). Разливање и засејавање течних и чврстих хранљивих подлога. Апарати за гајење микроорганизама 

(термостат, центрифуга и хладњак). 

 

ОДРЕЂИВАЊЕ БРОЈА МИКРООРГАНИЗАМА ДИРЕКТНОМ И ИНДИРЕКТНОМ МЕТОДОМ (6) 

Одређивање укупног броја микроорганизама. Одређивање микроорганизама помоћу коморе за бројање. Бројање колонија микроорганизама на чврстим 

хранљивим подлогама. 

 

ИСПИТИВАЊЕ ОТПОРНОСТИ МИКРООРГАНИЗАМА НА АНТИБИОТИКЕ (2)  

Антибиограм метода. 
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ИСПИТИВАЊЕ БАКТЕРИОЛОШКЕ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ (16) 

Одређивање укупног броја бактерија у води. Одређивање присуства колиформних бактерија у води (претходни тест, потврдни тест, завршни тест, Ејкманов тест). 

Одређивање фекалних стрептокока. Доказивање врста, рода Протеус. Мембранфилтер метода. 

 

МИКРОБИОЛОШКА АНАЛИЗА ВАЗДУХА (8) 

Анализа бактериолошке исправности ваздуха Коховом методом. Комбинована метода гравитационог таложења и мембран-филтрације. Издвајање 

микроорганизама методом испирања. Микробиолошка анализа компримованог ваздуха мембран-филтрацијом. 

 

МИКРОБИОЛОШКО ИСПИТАВАЊЕ ЗЕМЉИШТА (8) 

Узимање узорака земљишта. Одређивање укупног броја микроорганизама у земљишту. Одређивање појединих физиолошких група микроорганизама у земљишту 

(нитрификатора и азотофиксатора). 

Начин остваривања програма 

При изради програма овог предмета, пошло се од програма биологије, опште и неорганске хемије, као уводне основе за стицање знања из микробиологије. 

Програмски садржаји овог предмета су организовани у тематске целине за које је  наведен оријентациони  број часова за реализацију. Наставник, при изради 

оперативних планова, дефинише степен прораде садржаја и динамику рада, водећи рачуна да се не наруши целина наставног програма, односно да свака тема 

добије адекватан простор и да се планирани циљеви и задаци предмета остваре. При томе, треба имати у виду да формирање ставова и вредности, као и 

овладавање вештинама представља континуирани процес и резултат је кумулативног дејства целокупних активности на свим часовима предмета микробиологија 

што захтева већу партиципацију ученика, различита методска решења, велики број примера и коришћење информација из различитих извора. 

 Садржај (предмета) има природну везу са садржајима других предметима. Ученицима треба стално указивати на ту везу, и по могућности, са другим 

наставницима организовати тематске часове. Осим тога, ученицима треба указивати и на везу са предметима које ће тек изучавати водећи рачуна о образовном 

профилу у коме се програм реализује. На тај начин знања, ставови, вредности и вештине стечене у оквиру наставе овог предмета добијају шири смисао и 

доприносе остваривању  општих образовних и васпитних  циљева, посебно оних који се односе на унапређивање когнитивног, емоционалног и социјалног развоја 

ученика. 

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; самопроцену; презентацију својих радова и групних пројеката и ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност  је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак  у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 

Место извођења наставе: теоријске часове изводити у кабинету са одговарајућим наставним средствима.  

 Часове вежби изводити у одговарајућој лабораторији, при чему се одељења деле у две групе. 

 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ЗАГАЂИВАЊЕ И ЗАШТИТА ТЛА 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Техничар за заштиту животне средине 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70 35  30 

Недељни фонд часова: 2 1   

Правилник о наставном плану и програму за стицање обрзовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада хемија, неметали 

и графичарство («Службени гласник РС-Просветни гласник»,бр. 11/93, 1/94, 6/95, 8/96, 70/2, 10/05, 15/05, 7/08, 11/08, 8/09,  10/13, 11/13, 14/13, 12/2015-

др.правилници) 

Циљ програма загађивање и заштита тла је стицање теоријских и практичних знања, умења и вештина за очување и заштиту тла од свих облика и видова 

угрожавања. 

Задаци програма су: 

 стицање основних знања о животној средини и утицајима које на њу остварује човек својим активностима;  

 стицање теоријских знања о науци о земљишту; 

 стицање знања о природним ресурсима, њиховој ограничености и одрживом коришћењу; 

 стицање основних знања о карактеристикама и саставу тла и којој врсти тла се срећу; 

 стицање теоријских и практичних знања о загађивачима тла и развијање способности за њихово уочавање; 

 изучавање метода за испитивање загађеног тла; 

 усвајање знања о потреби и начинима заштите тла; 

 развијање логичког мишљења и закључивања о загађењу и заштити тла; 

 стицање знања о потреби и начинима обнове загађеног тла; 

 да се ученици оспособе да стечена знања примењују у пракси; 

 развијање свести о сопственим знањима и способностима за професионални развој; 

 подстицање за даљи стручни развој и усавршавање у складу са индивидуалним способностима и потребама друштва; 

 развијање систематичности, прецизности, смисла и одговорности за тимски рад; 

 оспособљавање за примену средстава за заштиту на раду и развијање свести о важности очувања сопственог здравља 

 

Садржај 

УВОД (4) 

Основна знања о тлу: појам, дефиниције, порекло, састав. Основне карактеристике: физичке и хемијске. Типови земљишта. 
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ИЗВОРИ И УЗРОЦИ ЗАГАЂЕЊА (6) 

Појам животне средине, нарушавање животне средине. Појам, врсте и извори загађења животне средине. Деградација и загађивање земљишта. 

Подела угрожених земљишта. Биолошки процеси у замљишту. 

 

ПРИРОДНО ЗАГАЂИВАЊЕ ТЛА (4) 

Природни извори загађивања тла, појам и врсте. Тачкасти извори загађења (налазишта руда, геолошке творевине). Расути извори загађења (суви и мокри талог из 

атмосфере). 

 

АНТРОПОГЕНО ЗАГАЂИВАЊЕ ТЛА (15) 

Појам антропогеног дејства. Начин и врсте угрожавања и загађивања тла. Загађивање тла, таложење загађујућих материја из ваздуха. Дејство загађене воде на тло. 

Загађивање тла чврстим отпадом. Загађивање тла при пољопривредној производњи. Потенцијални извори загађивања. Последице деловања загађивача на живи 

свет. Механизми штетног деловања. 

 

ЗАШТИТА ТЛА ОД ЗАГАЂИВАЊА (16) 

Превентивне мере: култура живљења, образовање и едукација. Правилна урбанизација и уређивање животне средине. Правилно уређење и коришћење 

пољопривредног земљишта. Спречавање загађења ваздуха и воде. Испитивање квалитета површинских и подземних вода за потребе наводњавања и утицаја на 

физичка и хемијска својства земље. 

Производни процеси са минималном количином отпадака. Производни системи без отпадака. Коришћење отпадних загађујућих супстанци за нову производњу. 

Обрада и правилно депоновање чврстих отпада из насеља, санитарно-хигијенски уређена депонија. Побољшање технологије и процеса производње, с циљем 

заштите тла загађивања, пречишћавања индустријских отпадних вода, обраде муља. Правилно одлагање опасних отпада. 

 

РЕМЕДИЈАЦИЈА ЗАГАЂЕНОГ ТЛА (20) 

Појам и циљ ремедијације. Технологија обнављања тла. Биолошко обнављање биоремедијација. Хемијска обрада. Термичка обрада. Екстракција гасова и 

испарљивих супстанци. Мембранска микрофилтрациј а и сепарација. Остале методе. Ремедијација тла 

оштећених експлоатацијом минералних сировина на површинским коповима и у рудницима. Ремедијација јаловишта. Фиторемедијација.  Пошумљавање 

деградираних површина. 

 

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА (4) 

Мориторинг, максимално дозвољена концентрација штетних материја (МБК). Стандарди за тло.ISО стандарди за тло. 

 

ВЕЖБЕ (35) 

 

Узимање и припрема узорака. 

Испитивање физичких својстава земљишта. 

Класификација земљишта на основу рН-вредности. 

Одређивање садржаја укупног азота и класификација земљишта. 

Одређивање укупног СаСОз. 

Одређивање капацитета земљишта за задржавање тешких метала (рН-вредност, укупни капацитет, апсорпција катјона, количина и тип глине, количина органских 

материја, оксиди Fе, Аl, Мn, редокс потенцијал). Одређивање макроелемената Мg, Na. Одређивање микроелемената Fе, Сu, Zn. Одређивање тешких метала и 
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металоида Рb, Cd, Аs, Нg, Sе. 

Одређивање хлорида. 

Одређивање сумпора. 

 

НАСТАВА У БЛОКУ (30) 

 

Узимање узорака на терену. Посета јаловишту. Посета агрозаводу. Посета депонији. Акције пошумљавања деградираних тла. Израда концептног модела 

контаминираног тла. 

Начин остваривања програма 

Загађивање и заштита тла је наставни предмет чији садржаји обезбеђују стицање стручних знања за схватање значаја тла као природног ресурса неопходног за 

живот човека, биљака и животиња. Концепција програма омогућава ученицима да препознају и детектују изворе и узрочнике загађења тла. Упознавање 

природних, посебно антропогених загађивача тла обезбеђује одговарајући ниво стручних знања за разумевање мера дугорочног одржавања тла, које обухватају 

превентивне мере и мере измене у процесу производње. Та знања су неопходна за припрему мера обнављања функција тла ради наменског коришћења и заштите 

животне средине од угрожавања. 

 Садржаји програма су разврстани у седам тематских целина. За сваку целину је дат оријентациони број часова, тако да наставник може при оперативном 

планирању да изврши прерасподелу, уколико је то у интересу ефикаснијег учења. Редослед изучавања програма обезбеђује постепено изграђивање схватања 

ученика о значају заштите тла и животне средине. 

 Настава се остварује са целим одељењем ученика. Поред осталих наставних метода за остваривање садржаја програма, препоручује се и метода 

радионичког рада. 

 Структура наставног програма и наставни садржаји налажу коришћење савремене мултимедијалне наставне технологије од компјутерске до апаратурне. 

Вежбе треба да се реализују у школским лабораторијама и кабинетима, специјализованим лабораторијама, радним организацијама, у заводима за заштиту животне 

средине, агрозаводима и на терену. 

 Вежбе и настава у блоку остварује се поделом одељења на групе ученика. 

При остваривању вежби, ученици треба да се оспособе да самостално обављају узорковање тла, да изврше испитивања физичких и хемијских својстава тла, 

применом одговарајућих метода и да на основу добијених резултата загађивања изврше класификацију тла у складу са законским прописима. 

 Ученике треба оспособити да примењују превентивне мере, мере заштите тла од загађивача и мере ремедијације. 

 Настава у блоку треба да се реализује на терену, у радним организацијама, у специјализованим лабораторијама, агрозаводима, на површинским коповима, 

јаловиштима, депонијама и местима која су изложена ерозији. Препоручује се учествовање у пошумљавању угрожених површина. 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ПРЕРАДА И ОДЛАГАЊЕ ЧВРСТОГ ОТПАДА 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Техничар за заштиту животне средине 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70 35  30 

Недељни фонд часова: 2 1   

Правилник о наставном плану и програму за стицање обрзовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада хемија, неметали 

и графичарство («Службени гласник РС-Просветни гласник»,бр. 11/93, 1/94, 6/95, 8/96, 70/2, 10/05, 15/05, 7/08, 11/08, 8/09,  10/13, 11/13, 14/13, 12/2015-

др.правилници) 

Циљ програма прерада и одлагање чврстог отпада је упознавање ученика са настанком отпадних материја, њиховом класификацијом, својствима, методама 

третмана и поновног искоришћавања чврстог отпада, као и стицање знања о управљању чврстим, опасним и радиоактивним отпадом, уз примену законских 

прописа. Ученике треба оспособити да стечена знања примењују и на тај начин развијају систем еколошког понашања и позитивног односа према природи 

уопште, с циљем заштите и унапређивања животне средине. 

 

Задаци програма прерада и одлагање чврстог отпада су: 

 стицање основних знања о изворима и типовима чврстог отпада, саставу и физичким, хемијским и биолошким својствима чврстог отпада; 

 оспособљавање ученика да самостално врше узорковање, теренску и лабораторијску анализу отпадних материја; 

 стицање знања о сакупљању, сортирању и транспорту чврстог отпада; 

 овладавање методама и поступцима третмана чврстог от- 

 пада; 

 упознавање са управљањем чврстим, опасним и радиоактивним отпадом; 

 стицање знања о санитарном депоновању које је крајње решење у оквиру управљања чврстим отпадом; 

 да схвате значај начина заштите воде и тла на депонијама; 

 стицање основних знања о ремедијацији депонија; 

 развијање еколошке свести и изградња вредносних ставова који се темеље на начелу добробити за све; 

 развијање логичког мишљења и закључивања о преради и одлагању чврстог отпада; 

 развијање интересовања за техничка достигнућа у области прераде и одлагања чврстог отпада и указивање на њихов значај у савременом животу 

у оквиру еколошког система; 

 оспособљавање ученика да усвојена знања примене у пракси; 

 упознавање законске регулативе у вези са прерадом и одлагањем чврстог отпада; 

 оспособљавање ученика за рад и наставак образовања. 

Садржај 

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ О ЧВРСТОМ ОТПАДУ (5) 
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Увод, дефиниција чврстог отпада. Порекло чврстог отпада. Класификација чврстог отпада. Узорковање и испитивање састава чврстог отпада. Одређивање 

физичких, хемијских и биолошких карактеристика чврстог отпада. 

 

ЕВАКУАЦИЈА И ТРЕТМАН ЧВРСТОГ ОТПАДА (8) 

Руковање чврстим отпадом на извору. Сортирање и складиштење чврстог отпада. Компостирање. Спаљивање на извору. Сакупљање и транспорт чврстог отпада. 

Методе сакупљања чврстог отпада. Опрема за сакупљање чврстог отпада. 

 

ПЛАНИРАЊЕ ДЕПОНИЈА (5) 

Општи принципи санитарног депоновања. Предности и недостаци санитарног депоновања. Фактори који утичу на избор санитарне депоније. Пратеће појаве на 

депонији. Својства покривног материјала на санитарној депонији. 

 

ТЕХНОЛОГИЈА ТРЕТМАНА ОТПАДА (20) 

Избор методе за третман чврстог отпада. Методе без коришћења енергије и материје (сметлишта и санитарне депоније). Методе са коришћењем енергије и 

материје (биолошке, физичко-механичке, термичке, хемијске методе). Рециклажа и поновна употреба чврстог отпада. Поступци за рециклажу пластике, папира, 

стакла, гуме, текстила, гвожђа, белог лима. Биолошки третман чврстог отпада. Компостирање. Анаеробно разлагање. Инсинерација. Сакупљање и коришћење 

депонијског гаса. Депоновање чврстог отпада. 

 

ОПРЕМА НА ДЕПОНИЈАМА (5) 

Пријемно–отпремна зона на депонији. Механизација и технологија депоновања. Опрема за: доношење отпада на депонију, преношење чврстог отпада, растресање 

отпада, класификацију и сепарацију чврстог отпада, процесирање и трансформација чврстог отпада, сушење и спаљивање чврстог отпада. 

 

УПРАВЉАЊЕ НА ДЕПОНИЈАМА И КОНТРОЛА РАДА (10) 

Прикупљање података о врсти и количини депонованог отпадног материјала. Издвајање корисних компоненти из отпада. Свакодневни и периодични мониторинг 

и контрола квалитета воде, ваздуха и тла на депонији и у околини депоније. Безбедно одлагање неупотребљивог отпада. Економска анализа прикупљања и 

третмана чврстог отпада. Ремедијација депонија. 

 

ЗАШТИТА ВОДА НА ДЕПОНИЈАМА (5) 

Заштита подземних и површинских вода од процедних вода из депоније. Дренажни систем за сакупљање депонијског филтрата. Третман депонијског филтрата и 

рециркулација. Израда водонепропусне подлоге за депоније. Подизање водозаштитног појаса шуме око обалне зоне, као нова тенденција у заштити и економији 

вода. 

 

УПРАВЉАЊЕ ОПАСНИМ ОТПАДОМ (5) 

Дефинисање опасног отпада. Идентификација опасних материја. Категорије опасног отпада који се контролише. Процена ризика по здравље човека. Третман 

опасног отпада. Могућност рециклаже опасног отпада. Одлагање опасног отпада. 

 

УПРАВЉАЊЕ РАДИОАКТИВНИМ ОТПАДОМ (3) 

Извори настанка и категорије радиоактивног отпада. Радиоактивни материјали и хумана медицина. Могућност рециклаже извора радиоактивног зрачења. 

Депоније радиоактивног отпада. 
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ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА (4) 

Европска заједница и стратегија управљања отпадом. Интегрални систем управљања чврстим отпадом у Србији и Црној Гори. Цравилник о мерама заштите 

животне средине на депонијама. Нормативи о начину поступања са отпадом. 

 

ВЕЖБЕ (70) 

Узимање узорака и одређивање морфолошког састава чврстог отпада. 

Одређивање количине комуналног отпада. Одређивање количине индустријског отпада. Одређивање средње густине чврстог отпада. Одређивање влажности 

чврстог отпада. Испитивање коефицијента филтрације тла у зони предвиђеној за депонију. 

 Одређивање топлотног капацитета чврстог отпада. 

 Добијање компоста. 

 Финализација компоста. 

 Испитивање својстава покривних материјала. 

 Одређивање количине депонијског филтрата. 

 Одређивање капацитета депоније. 

 Анализа изабраног састојка чврстог отпада: извори, својства, третман, одлагање. 

 Рециклажа чврстог отпада. 

 

БЛОК НАСТАВА (30) 

 Обилазак депоније чврстог отпадног материјала. 

Прикупљање података о структури и количини депонованог отпадног материјала. 

Обилазак службе за прикупљање, сортирање и обраду секундарних сировина. 

 Осматрање и идентификовање појава загађивања површинских и подземних вода депонијским филтратом. 

 Упознавање са технолошким процесом рециклаже. Израда технолошке шеме и опис процеса. 

Начин остваривања програма 

Прерада и одлагање чврстог отпада је наставни предмет чији садржаји обезбеђују стицање стручних знања о руковању чврстим отпадом. 

Садржаји програма разврстани су у десет тематских целина, по редоследу који обезбеђује постепено упознавање ученика са теоријским и практичним садржајима 

о интегралном систему управљања чврстим отпадом. 

Планирани број часова поред сваке тематске целине, предвиђа часове за обраду новог градива и за утврђивање и систематизацију градива. 

Садржаји овог програма остварују се теоријски, вежбама и са блок наставом. Вежбе се реализују поделом одељења на групе ученика. 

При обради садржаја овог програма треба успоставити корелацију са садржајима предмета: извори загађења животне средине, испитивање тла, воде и ваздуха, 

машинама, апаратима и операцијама, и са загађивањем и заштитом тла. 

Садржаје програма треба реализовати према сачињеном плану рада, одговарајућим методама за остваривање сваке наставне јединице, уз коришћење савремених 

наставних средстава. При остваривању садржаја треба користити стручну литературу, слике, скице, схеме, видео записе, моделе, узорке материјала, компјутерске 

анимације. 

При остваривању садржаја тематске целине основни појмови о чврстом отпаду водити рачуна да се ученици упознају са пореклом и 

класификацијом чврстог отпада, као и са саставом и својствима чврстог отпада. Посебну пажњу треба посветити упознавању оних врста отпадног материјала који 

је могуће поново искористити у одређеним технолошким процесима (рециклажа). 

У оквиру садржаја тематске целине евакуација и третман чврстог отпада, ученици треба да стекну знања о сакупљању, сортирању, третману на извору и 
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транспорту чврстог отпада. 

У оквиру садржаја тематске целине планирање депонија ученицима треба омогућити да схвате основне принципе, предности и недостатке санитарног депоновања 

и стекну знања о диспозицији отпадног материјала. 

При обради садржаја тематске целине технологија третмана отпада, треба обрадити пажњу да ученици упознају методе и поступке третмана чврстог отпада, како 

би деловали у правпу очувања природних ресурса, штедње енергије и побољшања квалитета животне средине. 

У оквиру тематске целине опрема на депонијама, ученици треба да усвоје знања о механизацији и технологији депоновања чврстог отпада у смислу коришћења и 

одржавања опреме на депонијама. 

Садржаје тематске целине управљање на депонијама и контрола рада треба обратити тако да се ученици упознају са концепцијом и основним принципима 

управљања чврстим отпадом, с циљем спречавања деградације и заштите радне и животне средине. 

При обради садржаја тематске целине заштита вода на депонијама треба водити рачуна да ученици схвате јединство живе и неживе природе, ограниченост 

природних ресурса и значај заштите и очувања животне средине, у смислу одрживог коришћења природих ресурса. 

У оквиру садржаја тематских целина управљање опасним отпадом и управљање радиоактивним отпадом ученици треба да стекну основна знања о 

идентификацији и класификацији опасног и радиоактивног отпада, утицају таквог отпада на здравље човека, као и о третманима, могућностима рециклаже и 

начинима безбедног депоновања опасног и радиоактивног отпада. 

Приликом обраде садржаја тематске целине законска регулатива, ученици треба да упознају законске прописе о мерама заштите животне средине у оквиру 

интегралног система управљања чврстим отпадом помоћу домаћих и међународних правилника и норматива о начину поступања са отпадом. 

При реализацији садржаја вежби ученици треба да се оспособе да самостално врше узорковање и теренску анализу чврстог отпада. Вежбањем, ученици треба да 

науче основне лабораторијске анализе које обухватају одређивање физичких, хемијских и биолошких својстава чврстог отпада, применом одговарајућих метода. 

Такође, ученици треба да науче и одређивање параметара битних за одлагање чврстог отпада на депонијама (испитивање својстава покривних материјала, 

одређивање коефицијента филтрације тла у зони предвиђеној за депонију, одређивање количине депонијског филтрата, одрећивање капацитета депоније). У 

оквиру садржаја вежби, треба обрадити компостирање и практично применити теоретска сазнања о рециклажи чврстог отпада. 

Садржаје наставе у блоку треба реализовати у виду организације стручних посета предузећима која се баве сакупљањем секундарних сировина и рециклажом и 

депоновањем чврстог отпадног материјала (депонија). 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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ДЕО 2 НАСТАВНИ ПРОГРАМ А. Обавезни општеобразовни предмети: ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (Четврти разред) 

Наставни предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Четврти 

Образовни профил: Техничар за заштиту животне средине 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

96    

Недељни фонд часова: 3    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл. гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2003, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ  

Циљ наставе српског језика и књижевности јесте проширивање и продубљивање знања о српском језику; унапређивање језичке и функционалне писмености; 

проширивање и продубљивање знања о српској и светској књижевности, развијање љубави према књизи и читању, оспособљавање за интерпретацију уметничких 

текстова; упознавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у књижевности; 

проширивање и продубљивање књижевних знања и читалачких вештина; образовање и васпитање ученика као слободне, креативне и културне личности, 

критичког ума и оплемењеног језика и укуса.  

Задаци  

Настава језика (знања о језику, способност служење језиком и васпитна улога наставе језика). Ученици треба да:  

- овладају знањима о српском књижевном језику;  

- стекну вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом изражавању, приликом учења, образовања и интелектуалног 

развоја;  

- поштују матерњи језик, негују српски језик, традицију и културу српског народа, националних мањина, етничких заједница и других народа;  

- унапређују културу језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, са 

развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура.  

Настава књижевности (усвајање књижевних знања, развијање читалачких вештина и афирмисање васпитних вредности путем књижевности). Ученици 

треба да:  

- упознају репрезентативна дела српске књижевне баштине и дела опште књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вредности;  

- негују и развијају читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним књижевним делима из историје 

српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози;  

- развијају литерарне афинитете и постану читаоци рафинираног естетског укуса који ће умети да на истраживачки, стваралачки и активан начин читају књижевна 

дела свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;  

- усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности;  

- оспособе се за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова агресивног и асоцијалног 

понашања и за развијање самосвести и личне одговорности;  
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САДРЖАЈ 

Смисао и задаци проучавања књижевности  

Стварање књижевноуметничког дела и проучавање књижевности (стваралачки, продуктивни и теоријски однос према књижевној уметности).  

Читалац, писац и књижевно дело. Рецепцијски (прималачки) однос према књижевности.  

Дела за обраду  

Васко Попа: Каленић  

Десанка Максимовић: Тражим помиловање (избор)  

Бранко Миљковић: Поезију ће сви писати  

Бранко Ћопић: Башта сљезове боје  

Владан Десница: Прољећа Ивана Галеба (одломци)  

САВРЕМЕНА КЊИЖЕВНОСТ (35)  

Битна обележја и најзначајнији представници европске и српске књижевности. Албер Ками: Странац  

Луис Борхес: Чекање (кратка прича)  

Самјуел Бекет: Чекајући Годоа  

Стеван Раичковић: Камена успаванка  

Миодраг Павловић: Реквијем  

Весна Парун: Ти која имаш невиније руке  

Блажо Конески: Везиља  

Едвард Коцбек: Речи умиру  

Иво Андрић: Проклета авлија  

Меша Селимовић: Дервиш и смрт  

Михајло Лалић: Лелејска гора  

Добрица Ћосић: Корени, Време смрти  

Александар Тишма: Употреба човека  

Антоније Исаковић: Кроз грање небо  

Ранко Маринковић: Руке (новела)  

Данило Киш: Енциклопедија мртвих  

Душан Ковачевић: Балкански шпијун  

ЛЕКТИРА (15)  

- подстичу на саосећање са ближњима и одговорност према другом;  

- развију врлине разборитости и равнотеже и мудрости.  

Општи задаци. Ученици треба да:  

- развијају и негују стваралачки и истраживачки дух у процесу учења и у примени стечених знања;  

- развијају и негују методичност и методичка поступања приликом овладавања сложеним и обимним знањима;  

- усаглашено са општим исходима учења, као и усклађено са узрастом и способностима, даље развијају знања, васпитне вредности и функционалне вештине које 

ће моћи да користе у даљем образовању, у професионалном раду и у свакодневном животу;  

- развијају лични и национални идентитет и осећање припадности држави Србији;  

- формирају вредносне ставове којима се чува национална и светска културна баштина;  

- буду оспособљени за живот у мултикултуралном друштву. 
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Виљем Шекспир: Хамлет  

Фјодор M. Достојевски: Злочин и казна или Браћа Карамазови  

Милорад Павић: Хазарски речник  

Избор из светске лирике XX века (Одн, Сезар, Превер, Пастернак, Ахматова, Цветајева, Бродски, Сенгор, Сајферс).  

Избор из савремене српске књижевности (Б. Пекић, M. Бећковић и др.).  

Избор књижевних критика и есеја (I. Секулић, Б. Михајловић, П. Цаџић, M. Павловић, Н. Милошевић, С. Лукић).  

КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ  

На наведеним делима понављају се, проширују, усвајају и систематизују основни књижевнотеоријски појмови.  

Лирика. Лирско изражавање; стваралачке могућности посредовања језика између свести и збиље; асоцијативно повезивање разнородних појмова; сугерисање; 

подстицање и упућивање; читаочева рецепција; јединство звукова, ритмова, значења и смисла.  

Епика: Структурни чиниоци прозног књижевноуметничког дела: објективно и субјективно приповедање; фиктивни приповедач; померање приповедачког 

гледишта; свезнајући приповедач; ток свести; уметничко време; уметнички простор; начело интеграције.  

Типови романа: роман лика, простора, степенасти, прстенасти, паралелни; роман тока свести; роман - есеј; дефабулизиран роман.  

Драма: Структура и композиција драме; антидрама, антијунак.  

Драма и позориште, радио, телевизија, филм. Путопис. Есеј. Књижевна критика  

ЈЕЗИК (20)  

СИНТАКСА  

Падежни систем. Појам падежног система и предлошко-падежних конструкција. Основе именичке, придевске и прилошке вредности падежних односно 

предлошко-падежних конструкција. Предлошки изрази.  

Конгруенција: дефиниција и основни појмови; граматичка и семантичка конгруенција.  

Систем зависних реченица. Три основна типа вредности зависних реченица (именичке, придевске и прилошке зависне реченице). Главне врсте зависних 

реченица: изричне (са управним и неуправним говором), односне, месне; временске, узрочне, условне, допусне, намерне, поредбене и последичне. Везнички 

изрази.  

Систем независних реченица. Обавештајне, упитне, заповедне, жељне и узвичне реченице.  

Основни појмови о негацији.  

Глаголски вид.  

Глаголска времена и глаголски начини - основни појмови. Временска и модална значења личних глаголских облика: презента, перфекта, крњег перфекта, аориста, 

имперфекта, плусквамперфекта, футура, футура другог, кондиционала (потенцијала) и императива. Глаголски прилози. Инфинитив.  

Напоредне конструкције (координација). Појам напоредног односа. Обележавање напоредног односа. Главни типови напоредних конструкција: саставне, раставе, 

супротне, искључне, закључне и градационе.  

Распоређивање синтаксичких јединица (основни појмови). Информативна актуализација реченице и начини њеног обележавања (основни појмови). 

Комуникативна кохезија.  

ПРАВОПИС  

Интерпункција.  

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (10)  

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

Реторика; разговор, кратак монолог. Говор. Однос између говорника и аудиторија. Вежбе јавног говорења пред аудиторијом (употреба подсетника, 

импровизовано излагање; коришћење микрофона).  

ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ  
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Стилистика: Функционални стилови: административно-пословни стил (молба, жалба, пословно писмо).  

Облици писменог изражавања: приказ, осврт, расправа, књижевне паралеле, есеј.  

Правопис: интерпункција (вежбања).  

Домаћи писмени задаци сложенијих захтева (читање и анализа на часу).  

Четири писмена задатка годишње. 

Начин остваривања програма 

УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА  

Зависно од разреда и садржаја годишњи фонд часова наставе овог предмета распоређен је тако да је за подручје књижевност издвојено око 60%, а за друга два 

(језик и култура изражавања) око 40% часова.  

У оквиру тог фонда планирани садржаји се обрађују са 70% часова. Осталих 30% часова предвиђено је за понављање, утврђивање, вежбање и систематизовање 

програма.  

Циљ и задаци чине целину и остварују се током четири године - систематски и континуирано - у свим предвиђеним програмско-тематским подручјима и 

видовима рада.  

Сви садржаји распоређени су по разредима, подручјима, областима и темама уз примену начела поступности, корелације, интеграције и примерености узрасту.  

Садржаји књижевности конкретизовани су по разредима, сегментима (књижевност и лектира), а обухватају књижевнотеоријско и књижевноисторијско 

проучавање књижевноуметничких дела и књижевности жанровски распоређених.  

Подручје језик обухвата изучавање језика као система. У садржаје овог подручја уграђени су елементи опште лингвистике и правописа.  

Подручје култура изражавања обухвата облике и врсте у области усменог и писменог изражавања (по разредима). У овој области планиране су говорне и писмене 

вежбе, домаћи задаци и писмени задаци, који треба да се раде наизменично ћирилицом и латиницом.  

Ради што успешније реализације бројних захтева и садржаја неопходна је и стална сарадња наставника српског језика и књижевности с наставницима других 

предмета (историје, сродних општестручних и ужестручних предмета), стручним сарадницима (школским библиотекаром - медијатекаром, педагогом, 

психологом) и органима (стручним активом и већима), родитељима ученика и међуопштинском (регионалном) просветно-педагошком службом; такође је 

корисна сарадња наставника и са одређеним институцијама (народном библиотеком, домом културе, биоскопом, локалним новинама, радио-станицом и др.).  

Квалитет и трајност знања, умења, вештина и навика ученика у многоме зависе од принципа, облика, метода и средстава који се користе у образовно-васпитном 

процесу. Због тога савремена настава српског језика и књижевности претпоставља остваривање битних задатака и садржаја програма уз максимално могућу 

мисаону активност ученика (субјеката у настави), поштовање одређених дидактичких принципа (посебно: свесне активности ученика, научности, примерености, 

поступности, систематичности и очигледности), као и адекватну примену оних наставних облика, метода, поступака и средстава чију су вредност утврдиле 

савремена пракса и методика наставе српског језика и књижевности (пре свега: разни видови групног и индивидуалног рада примерени могућностима ученика, 

методе - дијалошка, текстуално-графичке демонстрације и самосталних радова ученика, средства - уџбеници, приручници, разне врсте текстова и графичких 

приказа, графофолије, наставни и други филмови, радио и телевизијске емисије и сл.). Избор одређених наставних облика, метода, поступака и средстава 

условљен је, пре свега, наставним садржајем и циљевима (образовним, васпитним и функционалним), које треба остварити на једном часу српског језика и 

књижевности.  

Редовна настава српског језика и књижевности изводи се у специјализованим учионицама и кабинетима за овај предмет, који треба да буду опремљени у складу 

са нормативима за средње стручне школе. Делимично, она се организује и у другим школским просторијама (библиотеци - медијатеци, читаоници, 

аудиовизуелној сали и сл.).  

У настави српског језика и књижевности користе се одобрени уџбеници и приручници и библиотечко-информацијска грађа од значаја за остваривање задатака и 

садржаја програма овог предмета, односно за систематско оспособљавање ученика за самостално коришћење разних извора сазнања у настави и ван ње.  

У односу на досадашњи, овај програм доноси извесне промене и новине, које треба имати у виду приликом планирања (глобалног и оперативног) и реализације 

предвиђених задатака и садржаја. Посебно су значајне ове промене и новине у програму: измењен је недељни и годишњи фонд часова у свим разредима средњих 
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стручних школа као и начин расподеле предвиђеног годишњег фонда часова на поједине сегменте програма; обезбеђен је адекватнији однос између часова обраде 

и других типова часова: кориговани су циљ и задаци наставе; измењени су структура и садржаји подручја књижевност и језик; у програм је укључен садржај 

проучавања књижевног дела. Уведена је област лектире, укључени су нови аутори и наслови; одређени су основни књижевнотеоријски појмови који се усвајају 

током обраде одговарајућих дела: створени су предуслови за креативно испољавање наставника и прилагођавање васпитно-образовног рада различитим 

ситуацијама у пракси, као и за појачавање стваралачке сарадње наставника и ученика.  

КЊИЖЕВНОСТ  

Ово програмско-тематско подручје обухвата најзначајнија дела из српске и светске књижевности, која су распоређена у књижевноисторијском континуитету од 

старог века до данас.  

Од историјског континуитета одступа се само у поглављу увод у проучавање књижевног дела у И разреду и проучавање књижевног дела у IV разреду, као и у 

поглављу лектира.  

Наставник српског језика и књижевности у средњим стручним школама треба да пође од претпоставке да је ученик у основној школи стекао основна знања:  

- из теорије књижевности: тема, мотив, фабула; лик, карактер; структура прозног књижевног дела; књижевни родови и врсте;основна језичкостилска изражајна 

средства; усмена и писана књижевност; структура лирске песме; стих, строфа, рима, ритам; структура драмског дела; дијалог, монолог, драмска врста, драма и 

позориште, филм, радио-драма, телевизијска драма;  

- из основа сценске и филмске културе: слика, реч, звук, филмска музика, ситуација, радња, јунаци филма, елементи филмског израза, филмске врсте, од 

синопсиса до сценарија; филм, телевизија, књижевност (сличност и разлике).  

Са стеченим знањима, која се у програму средњих стручних школа проширују и продубљују, ученик може активно да учествује у интерпретацији књижевног 

дела.  

Проучавање књижевног дела дато је, такође посебно место у IV разреду, када су ученици зрелији и способнији за упознавање слојевитије структуре 

књижевноуметничког дела и књижевних методологија.  

Интерпретативно-аналитички методички систем је основни вид наставе књижевности и њега треба доследно примењивати приликом упознавања ученика са 

изабраним књижевним делима која су предвиђена програмом. Наравно, не треба очекивати да се сва програмом предвиђена дела обрађују на нивоу 

интерпретације као најпотребнијег аналитичко-синтетичког приступа књижевном делу. Наставник треба да процени на којим ће делима радити интерпретацију, а 

на којим осврт, приказ или, пак, проблемско-стваралачки методички систем.  

Нема сумње да овакав програм књижевности у средњим стручним школама повремено тражи и примену експликативног методичког система када се мора чути 

наставникова реч, и то најчешће приликом давања информација о епохама које се проучавају, као и у свим другим ситуацијама у којима наставник не може 

рачунати на ученикова предзнања (на пример: основне информације о почецима писмености, да је његов говор модел правилног, чистог и богатог језика каквом 

треба да теже његови ученици).  

Књижевна дела из програма лектира имају равноправан третман са делима из обавезног програма књижевности и обрађују се по истом методичком систему. 

Треба напоменути да се из лектире која је дата по избору ученика и наставника не морају обрадити сви писци, већ књижевно дело оног писца за које се 

опредељују ученици и наставник.  

ЈЕЗИК  

Програм наставе језика у средњим стручним школама конципиран је тако да омогући ученицима стицање знања и о језику као друштвеној појави и о језику као 

систему знакова. Циљ је да ученици, поред знања о свом матерњем језику, стекну и опште лингвистичка односно социолингвистичка знања неопходна 

образованом човеку. Ова општа знања су функционално повезана са наставом матерњег језика. Главни део тих знања обрађује се у сегменту општи појмови о 

језику (на почетку програма за први и на крају програма за четврти разред). Као у уводном делу сегмента књижевни језик (у првом разреду) и сегменту језички 

систем и науке које се њиме баве; али се општи појмови обрађују и током целе наставе - у вези са одговарајућим партијама о српском као матерњем језику. 

Инсистирање на једном теоријски и методички вишем нивоу изучавању језичких појава даје нови квалитет настави која обухвата и знања с којима су се ученици 

сретали у основној школи. Ова знања, поред своје општеобразовне вредности и значаја за олакшавање и побољшавање наставе српског језика, треба да послуже и 
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лакшем савлађивању градива из страних језика.  

У сегменту програма посвећеног организацији и функционисању језичког система не обрађују се само чисто граматички аспекти језичког система већ се 

обухватају и функционални аспекти. Зато су, између осталог, у синтаксу унети и елементи лингвистике текста и граматике. Посебан је значај дат лексикологији 

(која се надовезује на део о творби речи), и то не само да би ученици стекли више знања о речничком благу свога језика него и да би развили правилан однос 

према разним појавама у лексици.  

У обради свих сегмената програма треба се надовезивати на знања која су ученици стекли током претходног школовања. Међутим, овде није реч о простом 

обнављању и утврђивању раније стечених знања, него о добијању целовите слике о српском језику, и као што је већ речено, о усвајању једног квалитативно 

вишег приступа проучавању језичке организације и језичких законитости.  

Веома је важно да се настава језика повеже са осталим деловима овог наставног предмета. Наиме, ова настава пружа лингвистичка знања која ће бити подлога за 

тумачење језика и стила књижевних дела, с тим што ова дела пружају и одговарајући материјал за уочавање естетске функције језика. С друге стране, настава 

језика се мора повезати и са наставом културе изражавања. Тиме ће лингвистичка знања (о акценатском систему, творби речи, лексикологији, синтакси итд.), као 

и проучавање правописа, допринети да ученици боље и поступније усвоје књижевнојезичку норму и да побољшају своје изражајне способности.  

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА  

Вежбе у усменом изражавању треба у средњим стручним школама да дају одређени степен правилне артикулације, дикције, интонације, ритма и темпа у читању и 

казивању лирског, епског и драмског текста. Ове се вежбе, по правилу, реализују у току обраде књижевног текста на тај начин што ће наставник, директно, 

својим читањем, говорењем или уз помоћ снимка, анализирати одговарајуће елементе правилног усменог изражавања како би их ученици уочили. Стечена 

сазнања трансформишу се у вештине и умења на тај начин што ученици интерпретирањем књижевних текстова настоје да сами достигну одговарајући степен 

вештине и умења ове врсте. Стечене способности се даље увежбавају различитим облицима усменог изражавања ученика (извештавање, расправљање, 

реферисање и др.). Већина предвиђених облика ове наставе непосредно се укључује у наставу књижевности или примене за израду писмених састава.  

И диференцирање функционалних стилова ваља обављати на узорцима које је наставник одабрао. Да би ученик био оспособљен да свој језик и начин изражавања 

подеси врсти писменог састава (излагања), треба да напише конкретан састав (припреми излагање). Вежбе ове врсте треба понављати све док сваки ученик не 

буде оспособљен да се служи одређеним облицима изражавања. Да би се постигао већи наставни учинак, корисно је наћи неопходну психолошку мотивацију. 

Због тога ученике треба обавестити не само о коначном циљу који се жели постићи одређеним системом вежбања него и о сврсисходности појединих 

парцијалних вежбања која чине интегралну целину. Тако, на пример, ако су ученици обавештени да ће следећи писмени задатак бити у форми расправе или 

приказа, онда и конкретне вежбе треба да буду подређене том циљу. Наставник ће на одабраном моделу конкретног облика изражавања показати ученицима 

његове битне карактеристике, подразумевајући ту и примереност језика и стила. После тога ученици у форми домаћег задатка чине прве покушаје да самостално 

напишу састав одређене врсте. Читањем и коментарисањем домаћих задатака ученици се даље оспособљавају у писменом изражавању и овладавању одређеним 

врстама састава. Када је наставник стекао утисак да су сви ученици релативно овладали одређеном врстом писменог изражавања, утврђује час израде школског 

писменог задатка. Резултати таквог поступка показују се у школском писменом задатку, па се на основу њих планира даљи рад на усавршавању културе 

изражавања ученика. Ако више ученика не постигне одређени успех, цео се процес понавља.  

Оквирни број часова који је предвиђен за усмено и писмено изражавање означава укупно време, а не и број вежби у току наставне године (препоручује се 

организовање већег броја краћих вежби с прецизно одређеним циљевима).  

Израда школског писменог задатка, по правилу, траје један час. Изузетно, кад то поједини облици писменог изражавања изискују, израда задатака може трајати и 

дуже од једног часа. 

Начин провере  остварености исхода 

Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По правилу, наставник је 

обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу на часу (делу часа). Поред писмених, у 

складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака (усмених, практичних - примерених могућностима ученика 

и њиховој оптерећености разним обавезама). 
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Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 

 

Наставни предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Четврти 

Образовни профил: Техничар за заштиту животне средине 

Годишњи фонд часова: Теорија Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл. гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2003, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ наставе страног 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.  

Посебан циљ наставе страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се страни језик 

користи ради информисаности и оспособљености за једноставну пословну комуникацију у усменом и писаном облику.  

Задаци наставе страног језика су да ученици:  

- буду оспособљени да у школској и ван школској свакодневници могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано и сходно ситуацији;  

- продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да страни језик функционално користе и после завршетка свог образовања 

(током студија, у будућем послу или даљем образовању);  

- стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да уоче контрасте и врше поређења у односу на сопствену стварност;  

- буду оспособљени да се компетентно и самосвесно споразумевају са људима из других земаља, усвајају норме вербалне и невербалне комуникације у складу са 

специфичностима језика који уче, као и да наставе, у оквиру формалног образовања и самостално, учење другог и трећег страног језика;  

- до краја трећег разреда средње стручне школе савладају први страни језик до нивоа Б1+ према Заједничком европском оквиру.  

Напомена:  

Истичемо да ће степен постигнућа по језичким вештинама варирати, односно да ће рецептивне вештине (разумевање говора и читање) бити на предвиђеном 

нивоу, док се за продуктивне вештине (говор, интеракција, медијација и писање) може очекивати да буду за један ниво ниже (на пример, Б1+ рецептивно, Б1 

продуктивно).  

Комуникативне функције:  

1. Представљање себе и других  
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2. Поздрављање (састајање, растанак;формално, неформално, специфично по регионима)  

3. Идентификација и именовање особа, објеката, боја, бројева итд.  

4. Давање једноставних упутстава и команди  

5. Изражавање молби и захвалности  

6. Изражавање извињења  

7. Изражавање потврде и негирање  

8. Изражавање допадања и недопадања  

9. Изражавање физичких сензација и потреба  

10. Исказивање просторних и временских односа  

11. Давање и тражење информација и обавештења  

12. Описивање и упоређивање лица и предмета  

13. Изрицање забране и реаговање на забрану  

14. Изражавање припадања и поседовања  

15. Скретање пажње  

16. Тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања  

17. Тражење и давање дозволе  

18. Исказивање честитки  

19. Исказивање препоруке  

20. Изражавање хитности и обавезности  

21. Исказивање сумње и несигурности  

Тематика 

Садржај 

Општа тематика  

Из живота младих: проблеми младих данас; избор занимања и планови за будућност; млади и међународна сарадња;  

Породица и друштво: проблеми савремене породице;  

Из савременог живота и тековина културе и науке народа чији се језик учи и наших народа: природна блага и карактеристике привредног развоја; нове 

технологије и њихова примена у разним сферама живота; савремена достигнућа науке и технологије; међународне организације и њихов значај за добробит људи 

и мир у свету; познате личности из јавног и културног живота.  

Стручна тематика  

За стручну тематику предвиђа се:  

а) за фонд од два часа недељно - до 25% од укупног годишњег фонда часова;  

б) за фонд већи од два часа недељно - до 40% од укупног годишњег фонда часова.  

Школски писмени задаци:  

а) по један писмени задатак у сваком полугодишту за фонд од два часа недељно;  

б) по два писмена задатка у полугодишту за фонд већи од два часа недељно.  

Стручна тематика (од 20 до 40% од укупног годишњег фонда часова за све четири године учења страног језика)  

Различити типови текстова у настави (шематски прикази, упутства о примени апарата, инструмената или пак материјала, хемикалија, рецепти, декларације, краћи 

стручни текстови чији је садржај релевантан за тематске садржаје стручних предмета, извештаји, каталози, програми сајамских активности и сл) треба да 
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обухватају следећу тематику везану за струку:  

- Материјали, средства, сировине, препарати, намирнице;  

- Алати, машине и уређаји, прибор за рад, инструменти, опрема;  

- Припрема, производња, паковање, складиштење и контрола производа;  

- Организација и процес рада, пружање услуга, организација фирме, предузећа;  

- Људски ресурси унутар фирме: звања, опис послова, одговорности и обавезе;  

- Прописана документација везана за струку;  

- Мере заштите и очувања радне и животне средине;  

- Праћење новина у области струке;  

- Пословна комуникација на страном језику релевантна за струку. 

I. РЕЧЕНИЦА  

Адвербијалне клаузе  

а) узрочна  

Since we live by the river we can swim every day. 

б) намерна  

He left early in order to catch the 5 o'clock bus.  

- Скраћивање клауза (R)  

а) временских клауза  

(As I was) coming home I met an old friend of mine.  

After I had done my homework I went out for a walk.  

Having done my homework I went out for a walk. 

б) релативних клауза  

The man (who is) sitting next to her is my best friend.  

II. ИМЕНИЧКА ГРУПА  

1. Члан  

- Преглед употребе члана  

Члан испред властитих имена  

A Mr. Smith is waiting for you. Is this the Mary we met last night?  

- Одређени члан уз делове тела (у пасиву и после предлога)  

She was red in the face. He was wounded in the leg. 

2. Именице  

- Обнављање, утврђивање и систематизација множине именица и слагања именице са глаголом  

- Множина именица страног порекла (R)  

analysis /analyses, datum /data и др.  

3. Заменички облици  

а) Заменице  

- Неодређена лична заменица  ONE - PROP ONE  

There are expensive shoes and there are cheap ones 

б) Детерминатори  
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Обнављање и утврђивање  

4. Придеви  

Обнављање и утврђивање употребе и поређења придева  

Латински компаратив (R)  

prior to, inferior to, superior to  

Silk is superior in quality to nylon 

5. Бројеви  

Употреба редних бројева  

Бројеви у функцији именице  

Hundreds of people were hurt in the earthquake. 

III. ГЛАГОЛСКА ГРУПА  

1. Глаголи  

Време и аспект - обнављање  

- Инфинитив  

а) после упитних речи  

I don't know how to solve the problem. I've no idea which bus to take.  

б) после придева (R)  

I am glad to have met you. This bag is too heavy to carry.  

v) BE + infinitive  

The train is to leave at 9.15. The two leaders are to meet in Moscow.  

g) BE ABOUT + infinitive The plane is about to take off.  

- Пасивне конструкције  

- Обнављање и утврђивање  

- IT + passive verb + clause  

It is said that... It was decided to...  

2. Двочлани глаголи (фразални и предлошки)  

look up, live down, call up i dr.  

3. Прилози  

Обнављање и систематизација врсте прилога и места прилога у реченици.  

4. Предлози  

Систематизација предлога за време, правац кретања, место и начин.  

IV. ТВОРБА РЕЧИ  

Творба сложеница и деминутива  

breakdown, ironing-board, humming-bird, i dr.; leaflet, gosling i dr.  

V. ЛЕКСИКОЛОГИЈА  

Идиоми и фразе  

VI. ЛЕКСИКОГРАФИЈА  

Енциклопедијски речници (општи и посебни) 
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Начин остваривања програма 

Програм првог страног језика намењен је трогодишњем и четворогодишњем образовању и васпитању у средњим стручним школама и чини заокружену целину са 

програмом страних језика за основну школу, обезбеђујући тако континуитет учења страног језика започетог у основној школи.  

Структуру програма чине:  

а) захтеви и садржаји који су заједнички за трогодишње и четворогодишње школовање;  

б) захтеви и садржаји који су диференцирани према разликама у фонду часова и укупној оријентацији датог типа школе;  

- школски писмени задаци (за сваки разред по два писмена задатка);  

- језички садржаји (за сваки језик и сваки разред посебно).  

Облици наставе  

Комуникативна настава страних језика се реализује тако што се примењују различити облици рада као нпр. рад у групама и паровима, рад у пленуму или 

појединачни уз примену додатних средстава у настави (аудио-визуелних материјала, информационо-технолошких извора, игара, аутентичног материјала, итд.), 

као и уз примену принципа наставе по задацима (таск-басед лангуаге теацхинг; enseñanza пор тареас, хандлунгсориентиертер ФСУ...)  

Препоруке за реализацију наставе  

У наставном процесу неопходно је ускладити улоге наставника, ученика и наставних средстава. Наставник мора да добро одреди колико времена на часу може да 

буде потрошено на фронтална излагања и објашњења, фронталне активности као што су питања и одговори (разликујући при том референцијална, демонстративна 

и тест питања) као и на остале облике рада.  

Наставници треба да схвате да су њихови поступци којима одражавају своје ставове и способности најважнији део окружења за учење и усвајање језика. Стога је 

неопходно да наставник прида значај:  

- вештинама подучавања;  

- вештинама организовања рада у учионици;  

- способностима да спроводи истраживања праксе и да размишља о свом искуству;  

- стиловима подучавања;  

- разумевању тестирања, оцењивања и евалуације и способностима за њихово спровођење;  

- знањима и способностима да предаје социокултурне садржаје;  

- интеркултурним ставовима и вештинама;  

- знањима о естетској вредности књижевности и способностима да развије такво разумевање код ученика;  

- способностима за индивидуализацију рада у одељењу у којем наставу похађају типови ученика с различитим способностима за учење.  

Ови релевантни квалитети и способности се најбоље развијају када наставник:  

- надгледа, прати рад и одржава ред у учионици;  

- стоји на располагању ученицима и пружа им индивидуалне савете;  

- преузме улогу супервизора и фацилитатора уважавајући примедбе у вези са њиховим учењем, реагујући на њих и координирајући њихове активности.  

Стога се у настави страних језика препоручују следеће активности којима се гарантује најефикаснија реализација наставног програма, и то су:  

- слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом који чита наставник или који ученици чују са звучних записа;  

- рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације, итд.);  

- мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу или родитеље и сл.);  

- дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим трајањем, док су дискусије 

спонтаније и неприпремљене интеракције на одређену тему);  

- обимнији пројекти који се раде у учионици и ван ње у трајању од неколико недеља до читавог полугодишта уз конкретно видљиве и  мерљиве производе и 
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резултате;  

- усклађивање Програмом предвиђене граматичке грађе са датим комуникативним функцијама и темама, и то у склопу језичких активности разумевања (усменог) 

говора и писаног текста, усменог и писменог изражавања и медијације;  

- евалуација (формативна која се спроводи током године и служи усмеравању даљег тока наставе и сумативна на крају године која указује на остварење циљева и 

задатака) и самоевауација (језички портфолијо) ученичких постигнућа.  

Важан циљ у учењу страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се језик користи ради 

информисаности и оспособљености за једноставну комуникацију у усменом и писаном облику на страном језику. Тај сегмент наставе  страног језика који се 

прогресивно увећава од 20 до 50% током трогодишњег односно четворогодишњег образовања мора да буде јасно дефинисан и у складу са исходима везаним за 

квалификације струке.  

Неопходно је да стручна тематика која се обрађује на страном језику прати исходе појединих стручних предмета и буде у корелацији са њима. Реализација наставе 

језика струке се много више огледа у развијању рецептивних него продуктивних вештина јер је сврха учења страног језика, у првој линији, усмерена на то да се 

ученици оспособе да прате одређену стручну литературу у циљу информисања, праћења иновација и достигнућа у области струке, усавршавања и напредовања. 

Стога је спектар текстова који се препоручују велики: шематски прикази, упутства о примени апарата, инструмената или пак материјала, хемикалија, рецепти, 

декларације, краћи стручни текстови чији је садржај релевантан за тематске садржаје стручних предмета, извештаји, каталози, програми сајамских активности и 

сл. Веома је битно у раду са таквим текстовима одредити добру дидактичку подршку. Добро осмишљени налози упућују на то да одређене текстове, у зависности 

од тежине и важности информација које они носе, треба разумети глобално, селективно или пак детаљно. Продуктивне вештине треба ограничити на строго 

функционалну примену реалну за захтеве струке. То подразумева писање кратких порука, мејлова у оквиру пословне комуникације (поруџбенице, рекламације, 

захтеви, молбе) и вођење усмене комуникације која омогућава споразумевање на основном нивоу било у директном контакту са саговорником или у телефонском 

разговору. 

Начин провере  остварености исхода 

Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По правилу, наставник је 

обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу на часу (делу часа). Поред писмених, у 

складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака (усмених, практичних - примерених могућностима ученика и 

њиховој оптерећености разним обавезама). 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: РУСКИ ЈЕЗИК 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Четврти 

Образовни профил: Техничар за заштиту животне средине 

Годишњи фонд часова: Теорија Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл. гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2003, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ наставе страног 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.  

Посебан циљ наставе страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се страни језик 

користи ради информисаности и оспособљености за једноставну пословну комуникацију у усменом и писаном облику.  

Задаци наставе страног језика су да ученици:  

- буду оспособљени да у школској и ван школској свакодневници могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано и сходно ситуацији;  

- продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да страни језик функционално користе и после завршетка свог образовања 

(током студија, у будућем послу или даљем образовању);  

- стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да уоче контрасте и врше поређења у односу на сопствену стварност;  

- буду оспособљени да се компетентно и самосвесно споразумевају са људима из других земаља, усвајају норме вербалне и невербалне комуникације у складу са 

специфичностима језика који уче, као и да наставе, у оквиру формалног образовања и самостално, учење другог и трећег страног језика;  

- до краја трећег разреда средње стручне школе савладају први страни језик до нивоа Б1+ према Заједничком европском оквиру.  

Напомена:  

Истичемо да ће степен постигнућа по језичким вештинама варирати, односно да ће рецептивне вештине (разумевање говора и читање) бити на предвиђеном 

нивоу, док се за продуктивне вештине (говор, интеракција, медијација и писање) може очекивати да буду за један ниво ниже (на пример, Б1+ рецептивно, Б1 

продуктивно).  

Комуникативне функције:  

1. Представљање себе и других  

2. Поздрављање (састајање, растанак;формално, неформално, специфично по регионима)  

3. Идентификација и именовање особа, објеката, боја, бројева итд.  

4. Давање једноставних упутстава и команди  

5. Изражавање молби и захвалности  

6. Изражавање извињења  
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7. Изражавање потврде и негирање  

8. Изражавање допадања и недопадања  

9. Изражавање физичких сензација и потреба  

10. Исказивање просторних и временских односа  

11. Давање и тражење информација и обавештења  

12. Описивање и упоређивање лица и предмета  

13. Изрицање забране и реаговање на забрану  

14. Изражавање припадања и поседовања  

15. Скретање пажње  

16. Тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања  

17. Тражење и давање дозволе  

18. Исказивање честитки  

19. Исказивање препоруке  

20. Изражавање хитности и обавезности  

21. Исказивање сумње и несигурности  

Садржај 

Општа тематика  

Из живота младих: проблеми младих данас; избор занимања и планови за будућност; млади и међународна сарадња;  

Породица и друштво: проблеми савремене породице;  

Из савременог живота и тековина културе и науке народа чији се језик учи и наших народа: природна блага и карактеристике привредног развоја; нове 

технологије и њихова примена у разним сферама живота; савремена достигнућа науке и технологије; међународне организације и њихов значај за добробит људи 

и мир у свету; познате личности из јавног и културног живота.  

Стручна тематика  

За стручну тематику предвиђа се:  

а) за фонд од два часа недељно - до 25% од укупног годишњег фонда часова;  

б) за фонд већи од два часа недељно - до 40% од укупног годишњег фонда часова.  

Школски писмени задаци:  

а) по један писмени задатак у сваком полугодишту за фонд од два часа недељно;  

б) по два писмена задатка у полугодишту за фонд већи од два часа недељно.  

Стручна тематика (од 20 до 40% од укупног годишњег фонда часова за све четири године учења страног језика)  

Различити типови текстова у настави (шематски прикази, упутства о примени апарата, инструмената или пак материјала, хемикалија, рецепти, декларације, краћи 

стручни текстови чији је садржај релевантан за тематске садржаје стручних предмета, извештаји, каталози, програми сајамских активности и сл) треба да 

обухватају следећу тематику везану за струку:  

- Материјали, средства, сировине, препарати, намирнице;  

- Алати, машине и уређаји, прибор за рад, инструменти, опрема;  

- Припрема, производња, паковање, складиштење и контрола производа;  

- Организација и процес рада, пружање услуга, организација фирме, предузећа;  

- Људски ресурси унутар фирме: звања, опис послова, одговорности и обавезе;  
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- Прописана документација везана за струку;  

- Мере заштите и очувања радне и животне средине;  

- Праћење новина у области струке;  

- Пословна комуникација на страном језику релевантна за струку. 

Реченица  

Упитна реченица - специфичности изражавана питања у руском језику.  

Одрична реченица - специфичности изражавања одрицања у руском језику.  

Претварање партиципских конструкција у сложене реченице и обрнуто.  

Именице  

Скраћенице и називи мерних јединица из Међународног система јединица. Род непроменљивих именица. Именице придевског и партиципског порекла. Преглед 

најтипичнијих суфикса за грађење именица  

Заменице  

Преглед и систематизација заменица.  

Придеви  

Придеви партиципског порекла. Преглед најтипичнијих суфикса за грађење придева.  

Бројеви  

Читање разломака, математичких знакова и радњи: 1 2/7 - одна целая две седьмих; 5 9/10 - пять целыих девять десятыих; 22 два в квадрате равно четырём; 23 - два 

в кубе; 28 - два в восьмой степени; 2н - два в степени ен; √9 - корень квадратный из девяти 3√64 корень кубический из шестидесяти четырех.  

Глаголи  

Глаголски придеви - систематизација и промена Преглед најтипичнијих суфикса и префикса за грађење глагола Систематизација усвојених глагола који се 

рекцијски разликују од еквивалентних глагола у матерњем језику.  

Предлози  

Систематизација предлошко-падешких конструкција по семантичком принципу за исказивање објекатских, просторних, временских, узрочних, циљних, 

начинских и атрибутивних односа /у обиму датих реченичних модела/.  

Везници  

Сложени везници.  

Реченични модели  

Реченични модели уведени у наставу током претходних разреда обнављати тако да ученици постану свесни:  

а) да се један исти смисао /значенье, однос/ у руском језику може исказати средствима различитог нивоа;  

б) да се једна те исти смисао често на различите начине исказује у руском језику и матерњем језику ученика. У IV разреду посебну пажњу посветити следећим 

моделима и њиховом стилском диференцирању;  

Субјекатско-предикатски односи  

а) Реченице с глаголом представлять собой у предикату  

Геометрическая фигура представляет собой часть плоскости,  

б) Реченице с глаголима иметь, иметься у предикату  

Мы имеем фотографии нашей планеты, сделанные из космоса  

в) Реченице са аналитичким глаголским предикатом  

Данные подвергаются обработке в ЭВМ.  

Објекатски односи  
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Објека уз негиране глаголе  

Он не имеет права так говорить.  

Разве ты не знаешь зту девушку?  

Просторни односи  

Реченице с прилошким одредбама за место, правац, одвајање од места и трасу /систематизација/  

Идите вниз. Мы были внизу. Они пришли снизу.  

Много таких памятников вокруг нас. Я тебя буду ждать около памятника  

Мы повесили зеркало над умывальником.  

Зеркало висит над умывальником.  

Солнечные лучи проходят сквозь/через стекло.  

Они долго жили за границей. Они приехали из-за границы.  

К реке нужно было иди по лесу/лесом.  

Временски односи  

а) Реченице с прилошком одредбом за време /систематизација/  

Он родился 15 мая 1971 года. Он родился в 1971 году.  

За несколько дней до начала войны он приехал домой,  

б) Сложена реченица  

Прежде чем ты будешь отвечать, хорошо подумай.  

Циљни односи  

а) Реченице с прилошком одредбом за циљ и намену /систематизација  

Я иду в аптеку за лекарством.  

Я иду в аптеку купить лекарство.  

С целью измерения силы применяют динамометр,  

б) Сложена реченица  

Чтобы определить направление, нужен компас.  

Узрочни односи  

а) Реченице с прилошком одредбом за узрок /систематизација/  

Товарищи почему-то не пришли. Благодаря помощи Друга, я выполнил задание  

б) Сложена реченица  

‚Гак как было шумно, мы ничего не могли понять.  

Условни односи  

Сложена реченица  

Если нагревать тела, то они расширяются.  

Реченице са конгруираним и нехонгруираним атрибутом  

Учитель проверял ученические тетради. Учитель проверял тетради учеников. Это чемпион мира по шахматам.  

Правопис и интерпункција  

писање -н- и -нн, - Употреба зареза код издвојених обрта, уводних и уметнутих речи и реченица, зависно-сложених реченица, сложених везничких израза. 

Транслитерација руских речи латиницом/ при телеграфском општењу/.  

Лексикологија  
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Међујезички хомоними и пароними. Стручни термини. Идиоми и фразеологизми.  

Лексикографија  

Коришћење енциклопедијских речника и енциклопедија. 

Начин остваривања програма 

Програм првог страног језика намењен је трогодишњем и четворогодишњем образовању и васпитању у средњим стручним школама и чини заокружену целину са 

програмом страних језика за основну школу, обезбеђујући тако континуитет учења страног језика започетог у основној школи.  

Структуру програма чине:  

а) захтеви и садржаји који су заједнички за трогодишње и четворогодишње школовање;  

б) захтеви и садржаји који су диференцирани према разликама у фонду часова и укупној оријентацији датог типа школе;  

- школски писмени задаци (за сваки разред по два писмена задатка);  

- језички садржаји (за сваки језик и сваки разред посебно).  

Облици наставе  

Комуникативна настава страних језика се реализује тако што се примењују различити облици рада као нпр. рад у групама и паровима, рад у пленуму или 

појединачни уз примену додатних средстава у настави (аудио-визуелних материјала, информационо-технолошких извора, игара, аутентичног материјала, итд.), 

као и уз примену принципа наставе по задацима (таск-басед лангуаге теацхинг; enseñanza пор тареас, хандлунгсориентиертер ФСУ...)  

Препоруке за реализацију наставе  

У наставном процесу неопходно је ускладити улоге наставника, ученика и наставних средстава. Наставник мора да добро одреди колико времена на часу може да 

буде потрошено на фронтална излагања и објашњења, фронталне активности као што су питања и одговори (разликујући при том референцијална, демонстративна 

и тест питања) као и на остале облике рада.  

Наставници треба да схвате да су њихови поступци којима одражавају своје ставове и способности најважнији део окружења за учење и усвајање језика. Стога је 

неопходно да наставник прида значај:  

- вештинама подучавања;  

- вештинама организовања рада у учионици;  

- способностима да спроводи истраживања праксе и да размишља о свом искуству;  

- стиловима подучавања;  

- разумевању тестирања, оцењивања и евалуације и способностима за њихово спровођење;  

- знањима и способностима да предаје социокултурне садржаје;  

- интеркултурним ставовима и вештинама;  

- знањима о естетској вредности књижевности и способностима да развије такво разумевање код ученика;  

- способностима за индивидуализацију рада у одељењу у којем наставу похађају типови ученика с различитим способностима за учење.  

Ови релевантни квалитети и способности се најбоље развијају када наставник:  

- надгледа, прати рад и одржава ред у учионици;  

- стоји на располагању ученицима и пружа им индивидуалне савете;  

- преузме улогу супервизора и фацилитатора уважавајући примедбе у вези са њиховим учењем, реагујући на њих и координирајући њихове активности.  

Стога се у настави страних језика препоручују следеће активности којима се гарантује најефикаснија реализација наставног програма, и то су:  

- слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом који чита наставник или који ученици чују са звучних записа;  

- рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације, итд.);  

- мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу или родитеље и сл.);  



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 2436 
 

 

 

 

 

- дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим трајањем, док су дискусије 

спонтаније и неприпремљене интеракције на одређену тему);  

- обимнији пројекти који се раде у учионици и ван ње у трајању од неколико недеља до читавог полугодишта уз конкретно видљиве и  мерљиве производе и 

резултате;  

- усклађивање Програмом предвиђене граматичке грађе са датим комуникативним функцијама и темама, и то у склопу језичких активности разумевања (усменог) 

говора и писаног текста, усменог и писменог изражавања и медијације;  

- евалуација (формативна која се спроводи током године и служи усмеравању даљег тока наставе и сумативна на крају године која указује на остварење циљева и 

задатака) и самоевауација (језички портфолијо) ученичких постигнућа.  

Важан циљ у учењу страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се језик користи ради 

информисаности и оспособљености за једноставну комуникацију у усменом и писаном облику на страном језику. Тај сегмент наставе страног језика који се 

прогресивно увећава од 20 до 50% током трогодишњег односно четворогодишњег образовања мора да буде јасно дефинисан и у складу са исходима везаним за 

квалификације струке.  

Неопходно је да стручна тематика која се обрађује на страном језику прати исходе појединих стручних предмета и буде у корелацији са њима. Реализација наставе 

језика струке се много више огледа у развијању рецептивних него продуктивних вештина јер је сврха учења страног језика, у првој линији, усмерена на то да се 

ученици оспособе да прате одређену стручну литературу у циљу информисања, праћења иновација и достигнућа у области струке, усавршавања и напредовања. 

Стога је спектар текстова који се препоручују велики: шематски прикази, упутства о примени апарата, инструмената или пак материјала, хемикалија, рецепти, 

декларације, краћи стручни текстови чији је садржај релевантан за тематске садржаје стручних предмета, извештаји, каталози, програми сајамских активности и 

сл. Веома је битно у раду са таквим текстовима одредити добру дидактичку подршку. Добро осмишљени налози упућују на то да одређене текстове, у зависности 

од тежине и важности информација које они носе, треба разумети глобално, селективно или пак детаљно. Продуктивне вештине треба ограничити на строго 

функционалну примену реалну за захтеве струке. То подразумева писање кратких порука, мејлова у оквиру пословне комуникације (поруџбенице, рекламације, 

захтеви, молбе) и вођење усмене комуникације која омогућава споразумевање на основном нивоу било у директном контакту са саговорником или у телефонском 

разговору. 

Начин провере  остварености исхода 

Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По правилу, наставник је 

обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу на часу (делу часа). Поред писмених, у 

складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака (усмених, практичних - примерених могућностима ученика и 

њиховој оптерећености разним обавезама). 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Четврти 

Образовни профил: Техничар за заштиту животне средине 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл. гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2003, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно - образовним подручјима, 

допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени 

моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада. 

Задаци наставе физичког васпитања су: 

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

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

- подстицање 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.  

СТРУКТУРА ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА  

Садржаји програма усмерени су на:  

- развијање физичких способности  

- спортско-техничко образовање  

- везивање физичког васпитања са животом и радом.  

РАЗВИЈАЊЕ ФИЗИЧКИХ СПОСОБНОСТИ  

На свим часовима наставе физичког васпитања, предвиђа се:  

1) развијање основних елемената физичке кондиције карактеристичних за овај узраст и пол; као и других елемената моторне умешности, који служе као основа за 

повећавање радне способности, учвршћивање здравља и даље напредовање у спортско техничком образовању,  

2) превентивно компензацијски рад у смислу спречавања и отклањања телесних деформитета,  

3) оспособљавању ученика у самосталном неговању физичких способности, помагању раста, учвршћивању здравља, као и самоконтроли и провери својих 

физичких и радних способности.  

Програмски задаци се одређују индивидуално, према полу, узрасту и физичком развитку и физичким способностима сваког појединца на основу оријентационих 

вредности које су саставни део упутства за вредновање и оцењивање напретка ученика као и јединственој батерији тестова и методологије за њихову проверу и 

праћење.  
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СПОРТСКО ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ  

Спортско техничко образовање се реализује у IV разреду кроз програм по избору ученика.  

Садржај 

Опште поставке  

Циљ наставе програма по избору ученика - 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);  

Задаци наставе програма по избору ученика - изабрани спорт јесу:  

- 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.  

Ученици се на основу својих способности и интереса опредељују за један спорт у коме се обучавају, усавршавају и развијају своје стваралаштво током целе 

школске године. То могу да буду предложене спортске гране и други спортови за које ученици покажу интерес.  

Да би се избор остварио, свака школа је дужна да обезбеди просторне и друге услове за реализацију бар четири спорта.  

На почетку сваке школске године наставничко веће, на предлог стручног већа наставника физичког васпитања, утврђује спортове за који ученици те школе могу 

да се определе.  

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  

РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА И НАРОДНИ ПЛЕСОВИ  

Савладавање основних вежби: "докорак", мењајући корак галопом у свим правцима, полкин корак, далеко високи скок, "маказице".  

Систематска обрада естетског покрета тела у месту и у кретању без реквизита и са реквизитима, користећи при томе различиту динамику, ритам и темпо.  

Примена савладане технике естетског покрета и кретања у кратким саставима.  

Треба савладати најмање пет народних плесова.  

Припрема за такмичење и приредбе и учешће на њима.  

СПОРТСКА ИГРА (по избору)  

Понављање и учвршћивање раније обучаваних елемената игре.  

Даље проширивање и продубљавање техничко-тактичке припремљености ученика у складу са изборним програмом за дату игру.  

РУКОМЕТ  

Увежбавати основне техничке елементе који су предвиђени програмским садржајима за основну школу.  

Покривање и откривање играча, одузимање лопте, ометање противника. Општи принципи постављања играча у одбрани и нападу. Напад са једним и два играча и 

напад против зонске одбране. Зонска одбрана и напад "човек на човека". Уигравање кроз тренажни процес.  

Правила игре.  

Учествовање на разредним, школским и међушколским такмичењима.  

ФУДБАЛ  

Увежбавати основне техничке елементе који су предвиђени програмским садржајима за основну школу.  

Покривање и откривање играча, одузимање лопте и ометање противника. Општи принципи постављања играча у нападу и одбрани. Разне варијанте напада и 

одбране. Уигравање кроз тренажни процес.  

Правила малог фудбала.  
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Учествовање на разним школским и међушколским такмичењима.  

КОШАРКА  

Увежбавати основне техничке елементе који су предвиђени програмским садржајима за основну школу  

Техника кошарке. Шутирање на кош из места и кретања, шут са једном или обема рукама, са разних одстојања од коша. Постављање и кретање играча у нападу и 

одбрани. Одбрана "зоном" и "човек на човека". Напад против ових врста одбрана. Контранапад у разним варијантама и принцип блока.  

Правила игре и суђење.  

Учествовање на разредним и школским такмичењима.  

ОДБОЈКА  

Увежбавати основне техничке елементе који су предвиђени програмским садржајима за основну школу  

Техника одбојке. Игра са повученим и истуреним центром. Смечирање и његова блокада. Уигравање кроз тренажни процес.  

Правила игре и суђења.  

Учествовање на одељенским, разредним и међушколским такмичењима.  

ПЛИВАЊЕ  

Упознавање и примена основних сигурносних мера у пливању;  

Усвајање две технике пливања (по склоностима и избору ученика). Вежбање ради постизања бољих резултата. Скок на старту и окрети.  

Учествовање на одељенским, разредним и међушколским такмичењима.  

БОРИЛАЧКЕ ВЕШТИНЕ  

Избор борилачке вештине која се изучава на матичним факултетима спорта и физичког васпитања, и која је у програму Школских спортских такмичења. 

Наставник у складу са могућностима школе и интересовањима ученика предлаже наставни програм.  

КЛИЗАЊЕ И СКИЈАЊЕ  

Програмски задаци из клизања и скијања обухватају савладавање основне технике и упознавање са правилима такмичења. Наставник предлаже наставни програм, 

који се заснива на програму клизања и предмета скијање на матичним факултетима.  

Минимални образовни захтеви  

Ниво спортско-техничких достигнућа ученика у изборном спорту се проверава кроз разредна, школска и међушколска такмичења као и друга спортска такмичења. 

Пожељно је да сваки ученик учествује на најмање три спортска такмичења 

Начин остваривања програма 

Програм физичког васпитања је наставак програма физичког васпитања у основној школи, с тим што је усмерен на још интензивније остваривање индивидуалних 

и друштвених потреба у области физичке културе. Ради тога, овај програм заснован је на индивидуализацији процеса физичког васпитања:  

- обезбеђује повезивање знања са животом и праксом и каснијим опредељењима ученика;  

- заснован је на изборној настави за коју се ученици определе према свом афинитету и потребама;  

- обавезује школу на остваривање одређених задатака у овој области.  

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА  

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

Током реализације часова физичког васпитања давати информације о томе које вежбе позитивно утичу на статус њиховог организма, с обзиром на карактеристике 

њихове професије, а које негативно утичу на здравље;  

Ученици који похађају четворогодишње стручне школе далеко су више оптерећени у редовном образовању практичном и теоријском наставом од осталих 

ученика. Због тога је физичко васпитање, у овим школама, значајно за активан опоравак ученика, компензацију и релаксацију с обзиром на њихова честа статичка 

и једнострана оптерећења. Теоријска знања из области физичких активности су од великог значаја за укупним бављењем физичким вежбама.  
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Облици наставе  

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:  

теоријска настава;  

мерење и тестирање;  

практична настава.  

Подела одељења на групе  

Одељење се не дели приликом реализације;  

Настава се изводи фронтално и по групама, у зависности од карактера методске јединице која се реализује. Уколико је потребно, нарочито за вежбе из корективне 

гимнастике, приступ је индивидуалан.  

Место реализације наставе  

Теоријска настава се реализује у учионици или у сали, истовремено са практичном наставом;  

Практична настава реализује се на спортском вежбалишту (сала, спортски отворени терени, базен, клизалиште, скијалиште).  

Препоруке за реализацију наставе  

Настава се реализује у циклусима који трају приближно 10-12 часова (узастопних). Наставнику физичког васпитања је остављено да, зависно од потреба, 

прецизира трајање сваког циклуса, као и редослед њиховог садржаја.  

Садржај циклуса је:  

- за проверу нивоа знања на крају школске године - један;  

- за атлетику - један;  

- за гимнастику: вежбе на справама и тлу - један;  

- за спорт по избору ученика - два;  

- за повезивање физичког васпитања са животом и радом - један.  

Начин остваривања програма  

Садржаји програма усмерени су на: развијање физичких способности; спортско-техничко образовање; повезивање физичког васпитања са животом и радом.  

Годишњи план, програм и распоред кросева, такмичења, зимовања и других облика рада утврђује се на почетку школске године на наставничком већу, на предлог 

стручног већа наставника физичког васпитања.  

Стручно веће наставника физичког васпитања, самостално, одређује редослед обраде појединих садржаја програма и циклуса.  

Часови у току недеље треба да буду распоређени у једнаким интервалима, не могу се одржавати као блок часови. Настава се не може одржавати истовремено са 

два одељења ни на спортском терену ни у фискултурној сали.  

У свим разредима настава физичког васпитања се реализује одвојено за ученике и одвојено за ученице, а само у школама које имају по два паралелна објекта за 

физичко васпитање дозвољена је истовремена реализација часа.  

Праћење, вредновање и оцењивање  

Праћење напретка ученика у физичком васпитању се обавља сукцесивно у току читаве школске године, на основу методологије праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичком васпитању - стандарди за оцењивање физичких способности ученика и постигнућа у спортским играма.  

Оквирни број часова по темама:  

Тестирање и провера савладаности стандарда из основне школе (6 часова).  

Теоријских часова (2 у првом и 2 у другом полугодишту).  

Атлетика (12 часова).  

Гимнастика: вежбе на справама и тлу (12) часова.  

Спортска игра: по избору школе (12 часова).  
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Физичка активност, односно спортска активност:у складу са могућностима школе а по избору ученика (10 часова).  

Пливање (10 часова).  

Провера знања и вештина (4 часа).  

ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ  

Из фонда радних дана и за извођење редовне наставе школа у току школске године организује:  

Два кроса: јесењи и пролећни.  

Стручно веће наставника физичког васпитања утврђује програм и садржај излета, и дужину стазе за кросеве, према узрасту ученика.  

Школа организује и спроводи спортска такмичења, као јединствени део процеса наставе физичког васпитања. Спортска такмичења организују се у оквиру радне 

суботе и у друго време које одреди школа. Међушколска спортска такмичења организују се у оквиру календара које одреди Савез за школски спорт и олимпијско 

васпитање Србије које је уједно и организатор ових такмичења.  

Начин провере  остварености исхода 

Праћење напретка ученика у физичком васпитању се обавља сукцесивно у току читаве школске године, на основу методологије праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичком васпитању - стандарди за оцењивање физичких способности ученика и постигнућа у спортским играма.  
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Наставни предмет: ФИЛОЗОФИЈА  

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Четврти 

Образовни профил: Техничар за заштиту животне средине 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл. гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2003, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ наставе овог предмета је да код ученика развије свест о потреби да активно обликују свој и одговорно учествују у јавном животу хумано и демократски 

оријентисаног друштва, оспособљавајући их да независно критички мисле и просуђују, формирају сопствени поглед на свет који је осетљив на културни контекст, 

и да се у својим делима и поступцима руководе вредностима истине, добра, правде и лепоте чији смисао и значај откривају у процесу овладавања знањима и 

вештинама својственим филозофски култивисаној мисли. 

Задаци наставе филозофије су да ученици: 

- познају методолошку структуру научног и филозофског истраживања и оспособе се за примену критичко-рационалних метода у решавању практичних и 

теоријских проблема;  

- доведу у везу властита мисаона искуства са карактеристичним филозофским проблемима и упознајући различита филозофска становишта стекну свест о 

сложености и креативној компоненти интелектуалног напора да се проникне у структуру стварности;  

- разумеју значај историјског контекста и развојне димензије у настанку филозофских схватања, као и узајамно преплитање културних и интелектуалних 

традиција у настанку научних теорија и духовних творевина западне културе;  

- овладају различитим мисаоним стратегијама и унапреде самостално и критичко суђење кроз анализу и интерпретацију филозофских текстова и реконструкцију 

филозофских аргумената;  

- овладају анализом комплексних питања и идеја зарад формирања властитог погледа на проблеме савременог света;  

- разликују сазнајне од вредносних судова и артикулишу властити вредносни систем у суочавању са етичким дилемама и изазовима друштва у коме живе;  

- развију осетљивост за социјални и културни контекст, идентитет и разлике, овладају вештинама успешне комуникације, тимског рада и практикују технике за 

конструктивно решавање конфликата у свакодневном животу;  

- преузимају одговорност за сопствене поступке, однос према природном и друштвеном окружењу, и да са успехом учествују у јавном животу друштва;  

- унапреде способности за разложно (писмено и усмено) излагање мисаоних садржаја и учешће у расправи на начин који доприноси развијању атмосфере 

отворености и узајамног уважавања;  

- усвоје и практикују интелектуалне врлине, ставове и вредности: интелектуалну отвореност и радозналост, истинољубивост, уважавање сведочанства и 

аргумента, спремност на аутокритику, толеранцију према разликама у мишљењу и непристрасност у процени властитих и туђих становишта, поступака и 

постигнућа;  

- усвоје целовит приступ образовању који се темељи на међузависности и трансферу знања из различитих области, усаврше методе и технике за поспешивање 

властитог учења, развијају интересовање за (теоријска) знања, умећа и вештине потребне за даље образовање, индивидуални и професионални развој, и припреме 

се да у процесу доживотног учења адекватно одговоре на неизвесности и промене у каријери и социјалном статусу. 
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Садржај 

1. Одређење филозофије  

- Име и појам филозофије; побуде за филозофско истраживање  

- Основна филозофска питања и дисциплине (метафизика, гносеологија, етика)  

- Однос филозофије и мита (религије, науке и уметности)  

2. Античка филозофија  

- Приказ проблема античке филозофије  

- Питање прапочетка  

- Проблем бића, мноштва и кретања  

- Значај супротности за тумачење природе  

- Проблем истине и привида  

- Дијалектика и реторика  

- Метафизичко одређење стварности  

- Врлина и добро  

- Питање индивидуалне среће  

3. Средњовековна филозофија  

- Приказ проблема средњовековне филозофије  

- Однос вере и разума  

- Улога филозофије у формирању хришћанског учења  

- Проблем универзалија  

4. Филозофија новог доба  

- Приказ проблема нововековне филозофије  

- Проблем методе (Ново схватање науке)  

- Проблем супстанције  

- Проблем сазнања  

- Начела разума у праву и политици  

- Проблем субјекта: од трансценденталног ка апсолутном субјекту  

- Проблем умне синтезе стварности; природа као систем ума  

- Дијалектика  

- Ум и слобода  

5. Савремена филозофија  

- Приказ проблема савремене филозофије  

- Однос према наслеђу европске рационалности  

- Место логичке и језичке анализе у савременој филозофији  

- Проблем егзистенције  

- Специфичност филозофских метода: херменеутика и феноменологија  

- Однос филозофских и научних метода 
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Начин остваривања програма 

Развијање (повезаности) знања, вештина, ставова и вредности код ученика погодује тематско и проблемско конципирање наставних садржаја које успоставља 

смисаоне везе између појмова, чињеница, процедура, као и сродних садржаја из различитих предмета, и циља на њихову примену у новим образовним 

контекстима. Настава филозофије има задатак да допринесе развоју општих кључних способности (посебно у области тзв. критичког  мишљења), али и да, 

повратно, посредством оних које су стечене у другим областима (а то су пре свега језичка, читалачка, научна, уметничка писменост) унапреди општу 

перформансу ученика, подигне ниво њихове интелектуалне и духовне радозналости, оспособи их да феномене анализирају из перспективе различитих научних и 

уметничких дисциплина и да знања и ставова синтетизују у кохерентан поглед на свет.  

Садржаји у оквиру наставних тема нису детаљно разрађени како би се наставницима оставила слобода да их конципирају на различите начине, при том 

консултујући и друге уџбенике и приручнике, као и материјал који је доступан преко интернета.  

Срж наставе филозофије у четвртом разреду треба да чини обезбеђивање креативног, индивидуалног и флексибилног приступа проблемима филозофије у живој 

размени између наставника и ученика. Увођење у филозофију преко историје филозофије не може тећи линеарно и једнозначно, јер би робовало хронологији на 

уштрб тражења смисаоних веза у излагању и разумевању филозофске проблематике. Отуда су садржаји предвиђени програмом груписани у теме које одговарају 

проблемским целинама како би се концентрисано и свестрано истраживали.  

Потребно је предвидети сразмерно већи број часова за савлађивање карактеристичних проблема античке филозофије, када се заправо одвија и постепено увођење 

ученика у филозофска питања, терминологију и начин мишљења. Однос филозофије према религији, науци и уметности умесније је обрађивати у конкретном 

епохалном контексту средњовековне односно нововековне филозофије, а не у уводним партијама.  

Рачунајући са готово извесним тешкоћама које ученици могу имати у разумевању езотеричне проблематике и језика појединих праваца у савременој филозофији, 

препоручује се да њихово упознавање буде ствар избора и договора ученика и наставника, а да се као обавезни обраде само они концептуални склопови који су на 

дужи рок и карактеристично одредили мисаони оквир у коме филозофија кореспондира са изазовима наше епохе: 1) логички позитивизам и аналитичка 

филозофија преко релевантних представника, 2) волунтаризам (Ниче и Шопенхауер), 3) линија: феноменологија (Хусерл) - филозофија егзистенције (Кјеркегор, 

Јасперс, Хајдегер, Сартр) - филозофска херменеутика.  

Растерећење програма од сувишне фактографије треба да се огледа и у селекцији садржаја које нуде уџбеници и оспособљавању ученика да их читају пратећи 

проблемске везе. Овде су наставници позвани да користе текст - анализу и различите активне, партиципативне и кооперативне методе обучавања у вештини 

артикулисања филозофских проблема и начина њиховог решавања.  

Наиме, остварењу циља и задатака образовања у филозофији може водити само настава у којој је нагласак на проблемском приступу, самосталним и тимским 

истраживачким задацима који оспособљавају ученике за изградњу властитих стратегија учења и критичко коришћење различитих извора и средстава 

информисања, у којој се лако и често покреће разговор или расправа, размењују увиди и интегришу свакодневна искуства, ученици подстичу да користе знања 

стечена и ван школе, уважавају индивидуалне разлике у начину учења и брзини напредовања, избором тема прате и развијају њихова интересовања и пружа помоћ 

у професионалној оријентацији.  

Оцењују се нивои постигнућа у свим знањима, умењима, способностима и вештинама наведеним у циљевима и задацима изучавања предмета, разноврсним 

методама и инструментима, током свих часова, а не само оних намењених утврђивању или систематизацији, како би оцена уистину имала информативну, 

мотивациону и оријентациону улогу када је у питању напредовање ученика.  

Вреднују се целовити писмени и усмени одговори на постављена питања, али и активност коју ученици испољавају на часу, пре свега спремност на сарадњу и 

интелектуалну размену у дискусији са другима, кућна припрема за најављену тему часа (нпр. упознавање са текстуалним материјалом, обрада понуђених 

асимилационих табела, састављање листе кључних појмова и сл.), допринос властитом усавршавању кроз додатно читање препоручене литературе, лично 

истраживање и прикупљање релевантног материјала, самостална или тимска припрема и презентовање пројектних задатака. Оцени доприносе и испољена 

спремност да се савладају кључни задаци предмета, исказано интелектуално интересовање за проблеме филозофије (логике), као и способност да се знања, 

вештине и ставови усвајају и развијају у интеграцији са њиховим овладавањем у другим наставним предметима. Поред редовне усмене размене, препоручује се 
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укључивање писаних радова/есеја и тестова у систематизације градива са циљем да сви ученици (под једнаким околностима и у истом тренутку) демонстрирају 

познавање заокружених тематских целина, ниво способности да примене метазнања и научене технике филозофске/логичке анализе, евалуирају понуђени 

материјал, артикулишу одређену филозофску (или личну) позицију и самостално се (ефективно) изразе.  

Више нивое постигнућа (прикупљање и обраду материјала, креативну презентацију и флуентно излагање) ученици показују у пројектним радовима које као 

појединци или у тиму припремају на изабрану тему.  

Покретање расправа (или учешће у њима) важан је део усавршавања логичких способности и развијања (артикулације и одбране) личних или колективних 

вредносних ставова, али и учења како да се толеришу туђи. Иако те компетенције нису циљно и систематски развијане током школовања, њихово укључивање у 

постигнућа која треба оцењивати свакако ће фокусирати пажњу наставника и ученика на овај кључни сегмент у трансферу филозофских знања на ваннаставне 

контексте. Сходно томе, треба подстицати учениково суделовање у пригодним дискусијама, дебатама, разјашњењима, анализама текстуалних предложака, 

логичким обрадама кључних појмова и концепата, формулацији питања и проблема као задатака часа, или различитим формама презентације. 

 

Начин провере остварености исхода  

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: MAТЕМАТИКА  

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Четврти 

Образовни профил: Техничар за заштиту животне средине 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

96    

Недељни фонд часова: 3    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл. гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2003, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

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. 

Садржај 

Функције (24) 

Функција, област дефинисаности и нуле функције Ограниченост и парност функције Периодичност и монотоност функције Сложена функција Инверзна функција 

Елементарне функције Непрекидност функције Граничне вредности функције и особине, лева и десна гранична вредност и неке значајније граничне вредности 

Асимтоте функције 

Извод функције (22) 

Извод функције Таблица извода елементарних функција Извод сложене функције Примена извода функције Други извод, монотоност функције помоћу извода, 

екстремне вредности функције Конвексност, конкавност и превојне тачке функције Ток и график функције 
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Интеграл (20) 

Неодређени интеграл, основна својства неодређеног интеграла Таблица основних интеграла Метод замене код неодређеног интеграла Метод парцијалне 

интеграције Дефиниција и егзистенција одређеног интеграла Својства одређеног интеграла, Њутн-Лајбницова формула Њутн-Лајбницова формула Метод замене 

код одређеног интеграла Парцијална интеграција код одређеног интеграла Примена одређеног интеграла-рачунање површине Примена одређеног интеграла-

рачунање запремине 

Комбинаторика (8) 

Пермутације без понављања, пермутације са понављањем Варијације без понављања, варијације са понављањем Комбинације без понављања, комбинације са 

понављањем Биномни образац 

Вероватноћа и статистика (10) 

Случајни догађај, алгебра догађаја Вероватноћа, статистика-дефиниција и основна својства Класична дефиниција вероватноће Условна вероватноћа Зависност и 

независност догађаја 

Писмени задаци са исправкама (12) 

Начин остваривања програма 

Битне карактеристике програма  

Основне карактеристике програма математике су: усклађеност са програмом математике за основну школу; заступљеност заједничких садржаја из програма 

математике за гимназије и стручне школе; логичка повезаност садржаја, посебно са аспекта развоја математике; настојање, где год је то било могуће, да садржаји 

математике претходе садржајима других предмета у којима се математика примењује; заступљеност оних елемената развоја математике који чине основу 

математичке културе свих свршених ученика средњих школа; хоризонтална и вертикална усклађеност између програма математике за поједине групације струка и 

степена стручне спреме, као и између ових програма и програма за поједине смерове у гимназији (распоред тема по разредима, њихов обим, основни захтеви и 

сл.).  

При избору садржаја програма била је врло значајна образовна и васпитна функција наставе математике и њен допринос даљем оспособљавању ученика да 

логички мисле и стваралачки приступају решавању различитих проблема, јер таква оспособљеност (захваљујући адекватним математичким садржајима и 

методама) има широки утицај на многобројне делатности и омогућава касније ефикасно учење.  

Веома су значајни и практични циљеви наставе математике. То значи да се води рачуна о примени математике у животу, пракси и другим научним областима које 

ученици на овом когнитивном нивоу изучавају или ће их учити касније.  

За реализацију циља и задатака наставе математике изабрани садржаји програма су довољно приступачни свим ученицима. Они такође могу и стимулативно 

деловати на ученике, јер они имају могућност да их усвоје и на нешто вишем нивоу (већи степен апстракције и генерализације, синтезе и примене, стваралачко 

решавање проблема). У вези с тим, строгост у интерпретацији садржаја треба да буде присутна у прихватљивој мери, уз ослањање на математичку интуицију и 

њено даље развијање. Мотивација и интуитивно схватање проблема треба да претходе строгости и критичности, а излагање градива мора бити праћено добро 

одабраним примерима. Након довољног броја урађених примера треба приступити генералисању појма, чињенице и сл. Наиме, школска математика не може бити 

сасвим формализована, тј. изложена строго дедуктивно. Колико ће она строга бити одређује уџбеник и наставник математике (у зависности од фонда часова, 

састава одељења и предзнања ученика). 

Неке опште напомене  

1. Да би се остварио постављени циљ, наставе математике, неопходно је у току наставе успешно реализовати одређене образовне, васпитне и практичне задатке, 

истакнуте, на почетку програма.  

Услови за успешну реализацију програма математике су: правилно планирање и редовно припремање наставника за извођење наставе; целисходно коришћење 

фонда часова и добро организован наставни процес; комбинована примена савремених наставних метода и разноврсност облика рада са ученицима, уз смишљено 

одабирање и припремање примера и задатака и употребу одговарајућих наставних средстава, учила за наставу математике и рачунара. Све то треба да одрази 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 2448 
 

интенције програма: подизање нивоа наставе и њену актуелизацију, стварање услова у којима ће ученици сопственим напорима усвајати трајна и активна 

математичка знања и оспособљавати се за примену тих знања и стицање нових знања.  

Тако организована и извођена настава математике, уз пуно интелектуално ангажовање ученика у свим фазама наставног процеса, у већој мери је ефикасна и 

продуктивна. Такође подстиче самоиницијативу ученика у стицању знања и доприноси изграђивању радних навика и подизању радне културе ученика (што је и 

важан васпитни задатак наставе).  

2. Реализација програма математике, посебно у И разреду, треба да представља природан прелаз од наставе у основној школи и да се заснива на већ стеченим 

математичким знањима ученика (што омогућава доста добра вертикална повезаност програма математике у средњим школама и основној школи). Објективна 

ситуација изискује и извесно систематско утврђивање и обнављање оних садржаја из програма основне школе на којима се заснива обрада садржаја у средњој 

школи, а то се може постићи интегрисањем појединих садржаја из основне школе у обраду нових садржаја на оном месту где је то потребно и у оној фази наставе 

када је то актуелно (обнављање на самом часу и самостално обнављање од стране ученика кроз домаћи рад и сл.). То претпоставља смишљено и студиозно 

планирање градива од стране наставника.  

3. У погледу математичке терминологије мора постојати континуитет у односу на коришћену (прописану) терминологију у основној школи.  

4. Ради осавремењивања наставе математике и ефикаснијег усвајања садржаја, пожељно је да се обезбеди и присуство рачунарске подршке у настави математике 

(у почетној фази у фронталном облику рада и уз коришћење узорних демонстрационих програмских апликација, уколико нема услова за масован индивидуални 

рад ученика на рачунару у оквиру наставе математике). 

Функције. Допунити и систематизовати ученичка знања о функцији и њеним основним својствима, а затим направити преглед елементарних функција. 

Упознавање граничне вредности и непрекидности функције треба да буде на основу интуитивног приступа тим појмовима. Није потребно дуже задржавање на 

техници одређивања граничне вредности разних функција, већ акценат треба да буде на неколико карактеристичних лимеса. 

Извод функције. Прво ученике треба упознати са појмовима прираштаја независно променљиве и прираштаја функције и полазећи од појма средње брзине и 

проблема тангенте на криву, формирати појам количника прираштаја функције и прираштаја независно променљиве, а затим дефинисати извод функције као 

граничну вредност тог количника када прираштај независно променљиве тежи нули. Указати на основне теореме о изводу и изводе неких елементарних функција. 

Уз појам диференцијала и његово геометријско значење треба указати и на његову примену код апроксимације функција. Пажњу посветити испитивању функција 

и цртању њихових графика користећи извод функције (не узимајући сувише компликоване примере). 

Интеграл. Програм предвиђа да се прво обради неодређени интеграл, па је потребно објаснити везу између извода и интеграла и увести појам примитивне 

функције. Интеграљење објаснити као операцију која је инверзна диференцирању. Поред табеле основних интеграла и њене примене показати и неке методе 

интеграљења (метода замене и метода парцијалне интеграције). Полазећи од проблема површине и рада, доћи до појма одређеног интеграла као граничне 

вредности збира бесконачно много бесконачно малих величина. Указати на основна својства одређеног интеграла, а акценат треба да буде на применама 

одређеног интеграла. 

Комбинаторика. На основу раније стечених знања о пребројавању коначних скупова (основни принципи) ученици треба да упознају суштину издвајања, 

распоређивања и одређивања броја одређених распореда, уочавајући разлику између појединих врста распоређивања објеката (на погодно одабраним примерима). 

Важно је добро увежбати препознавање појединих врста комбинаторних објеката на довољном и одабраном броју разноврсних задатака. Тек онда треба да уследе 

одговарајуће формуле за број варијација, пермутација и комбинација. Повезујући биномне коефицијенте са комбинацијама, могу се показати неке примене 

биномног обрасца. 

Вероватноћа и статистика. После увођења појма случајног догађаја увести појам вероватноће (преко појма релативне фреквенције и класичном дефиницијом), као 

и основне теореме о вероватноћи. На погодно изабраним примерима треба увести појам случајне променљиве и указати на неке њене нумеричке карактеристике и 

расподеле. Истаћи улогу случајног узорка и статистичког експеримента, а затим објаснити начин прикупљања података, њиховог приказивања и одређивања 

важнијих статистичких карактеристика. 

Начин провере остварености исхода 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 2449 
 

 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 

Наставни предмет: УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Четврти 

Образовни профил: Техничар за заштиту животне средине 

Годишњи фонд часова: Теоријска настав Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл. гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2003, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

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 релевантних за 

живот у демократском друштву;  

- унапреде способност исказивања сопственог става уз коришћење аргумената.  

Садржај 

1. УСТАВ И ПРАВНА ДРЖАВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ  

- Обележја Устава Републике Србије од 2006.  

- Принцип уставности и законитости  

- Уставни суд  

- Судови у Републици Србији  
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2. ДЕМОКРАТИЈА И МЕХАНИЗМИ ВЛАСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ  

- Сувереност народа и сувереност грађана  

- Облици непосредне демократије  

- Вишестраначки систем  

- Избори  

- Највиши органи државне власти у Републици Србији (Народна скупштина, Влада, председник Републике)  

3. ГРАЂАНИН И ЊЕГОВА ПРАВА И СЛОБОДЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ  

- Лична права  

- Политичка права  

- Економска и социјална права  

- Права припадника националних мањина  

- Заштита уставом гарантованих права и слобода  

4. ДРЖАВНО УРЕЂЕЊЕ И ТЕРИТОРИЈАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  

- Уставна историја Србије  

- Територијална аутономија у Републици Србији  

- Локална самоуправа у Републици Србији  

Начин остваривања програма 

Полазиште у изради концепције садржаја наставног предмета Устав и права грађана заснива се на потреби да ученици схвате значај уставности као историјског, 

цивилизацијског достигнућа у процесу демократизације власти и ограничавања бирократске и апсолутистичке тенденције у развоју државе и у оквиру тога, да 

упознају уставно уређење Републике Србије.  

У реализацији садржаја програма треба настојати да се код ученика развија критички однос према постојећем и способност препознавања правних 

цивилизацијских вредности, као и спремност за активно учествовање у политичком животу земље у којој живи.  

Неопходно је успоставити добру корелацију са наставом историје, социологије и другим друштвеним наукама ради свестранијег сагледавања проблема и 

настојања да се непотребно не понавља, али и да стицање потребних појмова буде што потпуније са аспекта социолошког, онтолошког, гносеолошког уз 

коришћење свих могућности сазнања материјалне истине.  

При излагању садржаја сваког поглавља треба поћи од теоријских анализа основних појмова, постојећих решења у пракси напредних демократских земаља 

садашњег стања и краћег историјског развоја у Републици Србији.  

Изучавање устава и правне државе у Републици Србији подразумева да ученици упознају настанак и значења уставности у напредним демократским земљама у 

свету, остваривање принципа уставности и законитости. Посебну пажњу треба посветити уставном судству у Републици Србији, судовима и јавном тужилаштву.  

У оквиру друге тематске целине уводно излагање треба посветити утврђивању и сагледавању појма суверености народа и, у том контексту, месту, улози и праву 

грађана да учествују у остваривању народног суверенитета. Анализа облика непосредне демократије и избора (изборног механизма) управо треба да укажу на 

улогу грађана и начине остваривања народног суверенитета. Посебну пажњу треба посветити стварном демократском значењу вишестраначког система. На крају 

би требало објаснити положај и улогу највиших органа државне власти у Републици Србији (Народна скупштина, Влада, председник Републике).  

Поред упознавања ученика са свим политичким, личним, економским и другим слободама и правима треба посебно објаснити начин на који се грађанин штити од 

власти и коме се при том обратити. При обради ових садржаја обавезно навести и неколико конкретних примера из праксе. Упоредном анализом међународних 

конвенција и декларација и позитивно-правно признатих слобода и права грађана одређене државе ученици могу и да самостално закључују о степену заштите 

људских слобода и права грађана одређене државе и других лица (странци, лица без држављанства, апатриди). Скренути пажњу и на мере које се предузимају 

према државама које не поштују људска права и слободе.  
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У изучавању традиције уставности у Републици Србији треба указати на карактеристична обележја развоја уставности у српској држави, доношење првих устава у 

Србији и њихов значај, као и на садашње стање. Упоредити са неким земљама света, посебно Европе. Треба објаснити основна обележја територијалне аутономије 

уопште и у Републици Србији. Најзад, треба посветити одређену пажњу појму локалне самоуправе и локалној самоуправи у Републици Србији.  

С обзиром на природу овог предмета, садржај програма, циљ и задатке, рад наставника не сме да се своди на предавања "ex цатедра" већ наставу треба поставити 

проблемски, уз максимално активирање ученика, вођењем дијалога, постављањем питања, тражењем компарација коришћењем текстова из докумената, 

навођењем примера из живота. У настави се морају користити, поред текстова из докумената (уставне одредбе, поједине одредбе из конвенција и декларација), 

шеме, графикони, слајдови и одговарајући филмови. Потребно је избећи идеолошку индоктринацију ученика, не глорификовати нека постојећа решења, већ 

развијати критички и креативан однос ученика уз прихватање оних вредности које представљају врхунску цивилизацијску тековину.  

Начин провере остварености исхода  

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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ДЕО 2 НАСТАВНИ ПРОГРАМ Б. Изборни предмети ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (Четврти разред) 

Наставни предмет: ВЕРСКА НАСТАВА 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Четврти 

Образовни профил: Техничар за заштиту животне средине 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32     

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње школе  ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 6/2003, 23/2004, 9/2005 и 11/2016) 

ЦИЉЕВИ верске наставе, као изборног предмета, у оквиру средњошколског образовања и васпитања јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство 

традиционалних цркава и верских заједница које живе и делају на нашем животном простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот и 

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. Притом упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене, историјски дате цркве или верске заједнице треба да се 

остварује у отвореном и толерантном дијалогу, уз уважавање других религијских искустава и философских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних 

искустава и достигнућа човечанства. 

ЗАДАЦИ верске наставе су 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; 

- буди потреба и 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; 

- развија и негује 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 своје властите личности и ка 

остваривању сусрета са светом, са природом и, пре и после свега, са Богом; 

- изграђује способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског стваралаштва у науци и другим 

областима; 

- изграђује свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и 

природи. 

ЦИЉ наставе православног катихизиса (веронауке) у средњем образовању и васпитању јесте да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући 

две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки (будући) живот (димензију идеалног). То значи да ученици систематски 

упознају православну веру у њеној доктинарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се излагање хришћанског виђења живота и 

постојања света обавља у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којима се настоји показати да хришћанско виђење 

(литургијско, као и подвижничко искуство Православне Цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и верско 

образовање. Све ово спроводи се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и на делатном плану, уз настојање да се доктринарне поставке спроведу 

у свим сегментима живота (однос са Богом, са светом, са другим људима и са собом). 
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ЗАДАЦИ у настави православног катихизиса (веронауке) су да код ученика: 

- развије отвореност и однос према Богу као Другој и другачијој Личности у односу на нас, као и отвореност и однос према другом човеку као икони Божјој, 

личности, такође, другачијој у односу на нас, те да се између ове две релације оствари узајамно зависна веза (свест о заједници); 

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

односу са природом која нас окружује и друго, као и за одговарање на питања у светлу православне хришћанске вере и искуства Цркве; 

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

областима стваралаштва (при чему се остварује комплементарност са другим наукама); 

- помогне у одговорном обликовању заједничког живота са другим, у изналажењу равнотеже између властите личности и заједнице, у остварењу сусрета са светом 

(са људима различитих култура, религија и погледа на свет, са друштвом, са природом) и са Богом; најзад, 

- изгради уверење да је свет и све што је у њему, створен за вечност, да су сви створени да буду причасници вечног живота, те да се из те перспективе код ученика 

развије способност разумевања, преиспитивања и вредновања сопственог односа према другом човеку као непоновљивом бићу и према творевини Божјој и 

изгради спремност на покајање. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

1. 

И - УВОД  

1. Понављање кључних 

појмова обрађених у трећем 

разреду средње школе  
2 

• Специфичности наставе Православног 

катихизиса у средњој школи и 

гимназијама; 

• Рекапитулација обрађених садржаја о 

личности Господа Исуса Христа.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• 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.  

2. 

II - ЗА ЖИВОТ СВЕТА  

2. "Благословено Царство 

Оца и Сина и Светога 

Духа..." 

3. "Заблагодаримо 

Господу..." - узајамно 

даривање 

4. "Због свега и за све..." 

5. Трпеза Господња - 

конкретност заједничарења 

6. "У миру изиђимо..."  

5 

• Садржај и структура свете Литургије; 

• "Благословено Царство Оца и Сина и 

Светога Духа..."; 

• "Заблагодаримо Господу..." - узајамно 

даривање; 

• "Због свега и за све..."; 

• Трпеза Господња - конкретност 

заједничарења; 

• "У миру изиђимо...".  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да препознаје елементе 

свете Литургије; 

• моћи да препозна да је благодатно 

искуство Литургије предокушај 

Царства Божјег; 

• моћи да назре космолошки и 

есхатолошки карактер Литургије; 

• моћи да тумачи литургијску 

молитву после светог Причешћа; 

• моћи да схвати да се Причешћем 

задобија отпуштење грехова, љубав 

нелицемерна, смелост према Богу, 

усвојење Царства Божјег. 

• бити свестан да се његов живот у 
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Цркви не ограничава на време 

служења свете Литургије.  

3. 

III - ИСТОРИЈА И 

ЕСХАТОЛОГИЈА У 

ЦРКВИ  

7. Хришћанско схватање 

историје 

8. Црква у прогону и 

слобода хришћана  

9. Појава и развој монаштва 

10. Јединство Цркве и 

сабори 

11. Мисија светих Кирила и 

Методија 

12. Светосавље - пут који 

води у Живот 

13. Косовски завет - 

есхатолошко опредељење 

народа 

14. Светитељи нашег рода - 

благо целог света 

15. Исихазам 

16. Есхатон као узрок 

постојања Цркве и историје 

(систематизација теме)  

10 

• Хришћанско схватање историје; 

• Црква у прогону и слобода хришћана; 

• Појава и развој монаштва; 

• Јединство Цркве и сабори; 

• Мисија светих Кирила и Методија; 

• Светосавље - пут који води у Живот; 

• Косовски завет - есхатолошко 

опредељење народа; 

• Светитељи нашег рода - благо целог 

света; 

• Исихазам.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да схвати да историја има 

есхатолошко усмерење; 

• моћи да схвати разлог за гоњење 

хришћана у римском царству; 

• моћи да схвати да нема суштинске 

разлике између светосавског и 

хришћанског етоса; 

• моћи да наброји неке српске 

светитеље и да објасне како су они 

служили Богу и ближњима; 

• моћи да доведе у везу виђење 

таворске светлост са исихастичком 

праксом; 

• бити свестан могућности 

мистичког опита заједнице са 

Богом.  

4. 

IV - ХРИШЋАНСТВО У 

САВРЕМЕНОМ СВЕТУ  

17. Егоизам 

18. Проблеми биоетике 

19. Хришћански поглед на 

болести 

20. Питања личног, 

породичног и друштвеног 

морала  

21. Хришћанство и изазови 

потрошачког друштва  

7 

• Егоизам; 

• Проблеми биоетике; 

• Хришћански поглед на болести; 

• Питања личног, породичног и друштвеног 

морала; 

• Хришћанство и изазови потрошачког 

друштва; 

• Деликвенција и вршњачко насиље;  

• Проблем теодицеје.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• постати свестан да је егоизам 

суштински проблем човековог 

друштва, јер разара заједницу; 

• моћи да критички вреднује 

проблеме савремене цивилизације 

у светлу искуства Цркве 

(савремено схватање слободе, 

љубави, другог човека); 

• моћи да промишља о разлозима 

постојања болести и како се носити 

са њима са православног 

становишта; 
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Корелација с другим предметима / модулима: Српски језик и књижевност,  Философија , Социологија , Екологија , Биологија , Грађанско васпитање,  Историја,  

Ликовна култура,  Музичка култура 

 

 

22. Деликвенција и 

вршњачко насиље  

23. Проблем теодицеје  

• моћи да схвати да су болести 

зависности последица 

неиспуњености смислом и правим 

животним садржајима;  

• бити свестан да личност ниједног 

човека не сме да буде сведена на 

предмет, ствар или број;  

• бити свестан значаја 

јединствености, вредности и 

непоновљивости сопоствене 

личности и личности других људи;  

• бити свестан да је 

деперсонализација исто што и 

десакрализација човека;  

• моћи да увиди да је лек против 

опредмећења човека - искуство 

Цркве и да личност не постоји без 

заједнице слободе и љубави;  

• да схвати да је насиље немогуће 

ако је други за мене личност.  

5. 

V - ТАЧНО ИЗЛОЖЕЊЕ 

ПРАВОСЛАВНЕ ВЕРЕ  

24. Тачно изложење 

православне вере  

1 

• Тачно изложење православне вере светог 

Јована Дамаскина.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса.  

* Укупан број часова Остали број часова предвиђен је за друге типове часа. 
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Наставни предмет: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Четврти 

Образовни профил: Техничар за заштиту животне средине 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл. гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2003, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ предмета је да се кроз стицање знања, овладавање вештинама, формирање ставова и система вредности допринесе оспособљавању ученика за компетентан, 

одговоран и ангажован живот у хуманом и демократски уређеном друштву утемељеном на основним људским вредностима, поштовању људских и грађанских 

права, у коме се уважава различитост, остварује солидарност и брига за друге. 

Задаци наставе грађанског васпитања су да ученици: 

- стекну знања о функционисању демократски уређеног друштва, улози грађанина, документима и институцијама које доприносе владавини права;  

- усвоје вредности на којима се заснивају људска права и демократско друштво;  

- развију спремност да делују у духу поштовања демократских вредности;  

- јачају осећање самопоштовања, личног и групног идентитета;  

- разумеју сложеност живота у мултикултуралној заједници и потребу узајамног уважавања и поштовања различитости;  

- јачају осетљивост на појаве нетолеранције, дискриминације, стереотипа и предрасуда;  

- разумеју значај сарадње и заједништва за добробит појединца и друштва, и овладају вештинама рада у групи и групног одлучивања;  

- узму учешће у животу заједнице, покрећу акције и преузимају одговорност за личне одлуке;  

- овладају вештинама успешне комуникације и примењују их у свакодневном животу;  

- разумеју природу и узроке сукоба, упознају технике конструктивног решавања сукоба и примењују их у свакодневном животу;  

- унапреде способности за прикупљање, анализу, организацију, критичку процену, примену и преношење информација из различитих извора релевантних за 

живот у демократском друштву;  

- унапреде способност исказивања сопственог става уз коришћење аргумената;  

- унапреде способности планирања личног и професионалног развоја. 

Садржај 

Увод: Упознавање ученика са програмом и начином рада  

I. Тема: Права и слободе - право на слободан приступ информацијама и социјално економска права.  

II. Тема: Свет информација  

- упознавање са изворима информација  

- појам јавне информације, приступ информацијама - основна правила и ограничења  

- заштита права на информисање - улога повереника  
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- процедура подношења захтева за приступ информацијама  

- медији као извор информација - питање веродостојности  

- разумевање и тумачење медијских порука  

- механизми медијске манипулације  

- утицај тачке гледишта на објективност информација  

- селекција информација:објективност као одговорност  

- улога медија у савременом друштву  

III. Тема: Свет професионалног образовања и рада  

- планирање каријере и улазак у свет рада  

- самопроцена и вештина представљања личних карактеристика од значаја за даље професионално образовање и рад  

- разговор са послодавцем  

- тражење информација значајних за професионално образовање и тражење посла.  

Завршни час: Шта носим са собом. Разговор о искуствима и евалуација наставе целог предмета, ученици процењују која до сада стечена знања и вештине сматрају 

корисним и употребљивим ван учионице. 

Начин остваривања програма 

Програм грађанског васпитања је тако конципиран да су његов циљ и задаци широко постављени у сфери когнитивног (знање, разумевање, опште когнитивне 

вештине и способности), психо-социјалног (ставови, вредности, социјалне вештине и способности) и конативног (активно и одговорно делање) развоја ученика. 

То је могуће остварити ако се садржај програма третира на интегрисан начин, сталним међусобним повезивањем, умрежавањем појмова и појава. Формирање 

ставова и вредности, као и овладавање вештинама, захтева дужи временски период, више прилика за активности ученика које воде разумевању сложених 

феномена и практиковању наученог, а резултат је кумулативног дејства свих активности које се дешавају на часовима грађанског васпитања.  

Уз садржај програма није наведен препоручени број часова по темама и наставници имају слободу у планирању којим редоследом ће поједине садржаје 

обрађивати, на који начин ће то радити, којом динамиком, али увек настојећи да их међусобно повезују и да то води ка остварењу дефинисаних задатака предмета.  

Оствареност задатака у великој мери зависи од начина на који се садржај обрађује и зато је важно посветити пажњу одабиру одговарајућих метода и техника рада 

са ученицима. Дискусије, дебате, пројекти, есеји, реаговање на одређене теме, радионице, демонстрације, симулације, играње улога, вртлог идеја, припрема 

речника, анализа медијских информација, истраживање и анализа добијених резултата, студије случаја, промоције, организовање кампање, покретање акција су 

само неке од активности које су погодне у реализацији овог програма. При примени сложенијих активности (по организацији или трајању) постигнути резултати 

нису најважнији, односно прати се и вреднује како је текла организација, сарадња ученика, поштовање процедура, уочавање тешкоћа, идентификација могућих 

помагача, овладавање вештином представљања постигнутог, размена искуства између група и друго. На тај начин нема неуспешних и свака активност доприноси 

остварењу задатака.  

Посебну пажњу у предмету грађанско васпитање имају продукти ученичких активности који могу бити различите врсте као што су постери, аудио-визуелни 

записи, презентације, прикази резултата истраживања и друго. Они се могу користи при интеграцији или рекапитулацији пређених садржаја, процени 

напредовања ученика као и самопроцени наставника колико успешно ради. Продукти се могу користити и ван групе, на пример на изложби у холу школе, у 

школским новинама, сајту школе, у раду ученичког парламента, у локалној заједници или локалним медијима.  

Како реализација програма треба да се одвија у складу са принципима активне, проблемске и истраживачке наставе са сталним рефлексијама на одговарајуће 

појаве из друштвеног контекста прошлости и још више садашњости посебан захтев за наставнике представља потреба за припремом стално нових, актуелних 

материјала који најбоље одговарају садржају, циљевима и задацима предмета. Они се могу наћи у различитим изворима информација, с тим да треба оспособити и 

охрабривати ученике да и сами проналазе материјале који су погодни за обраду на часовима. Одговарајући филмови (изабрани делови) посебно су погодни за 

предмет грађанско васпитање јер подстицајно делују на ученике да искажу мисли, осећања и ставове. Интернет и различите социјалне мреже такође треба 
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укључити у наставу грађанског васпитања јер су то облици комуникације који су блиски младима и на којима се могу препознати и анализирати многи проблеми 

живота у савременом свету.  

Због специфичног статуса предмета, односно могућности да га ученици нису континуирано похађали, или га уопште нису похађали у претходним разредима, за 

очекивати је да у свакој групи постоје ученици са различитим искуством у области грађанског васпитања. Уводни часови су прилика да се направи размена и 

сагледају знања, ставови, вредности и вештине које поседују ученици у вези са садржајем који ће бити обрађиван. То је полазна основа за планирање реализације 

наставе за сваку конкретну групу. Овај проблем не би требало третирати као препреку за реализацију програма јер наставници могу идентификовати ученике у 

групи који се издвајају својим компетенцијама, припремити за њих посебне захтеве као и укључити их у наставни процес на различите начине, а посебно кроз 

вршњачко подучавање.  

У реализацији овог програма наставници пружају информације, осмишљавају, организују и усмеравају ученичке активности, креирају атмосферу у којој се 

настава одвија, дају повратну информацију, процењују напредовање ученика и оцењују их. Наставници у свом раду могу користити постојеће приручнике 

грађанског васпитања за средње школе, друге приручнике релевантне за образовање за демократију и грађанско друштво као и специјализоване сајтове на којима 

се могу наћи одговарајући текстови, примери, идеје за активности.  

Активности на часу треба да се одвијају у атмосфери где доминира поверење, поштовање различитости, међусобно уважавање, конструктивна комуникација, 

демократске процедуре. Наставник је главни креатор климе на часу и треба да буде свестан да се и на тај начин доприноси остварењу циља предмета.  

За подстицање ученичких активности изузетно су важна питања која им се постављају. Она би требало да буду унапред припремљена, са свешћу шта се њима 

жели постићи у односу на задатке предмета, јасна, захтевна али не и сувише компликована, по тежини различита да би подстакла учешће већег броја ученика.  

Питања добијају пун смисао уколико су праћена одговарајућом повратном информацијом од стране наставника, као и других ученика. Повратна информација 

може бити и ново питање, парафразирање или похвала. Она доприноси остварењу многих задатака, подстицању самопоуздања, учешћа у раду групе и мотивације 

за предмет.  

Праћење напредовања ученика започиње иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази и у односу на шта ће се процењивати његов даљи ток 

напредовања. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са 

Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању исхода предмета, као и напредак 

других ученика у групи уз одговарајућу аргументацију.  

Садржај грађанског васпитања има природну везу са садржајима других наставних предмета и ученицима треба указивати на ту везу, и по могућности, 

организовати тематске часове са наставницима сродних предмета. 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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ДЕО 2 НАСТАВНИ ПРОГРАМ В. Обавезни стручни предмети ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (Четврти разред) 

Наставни предмет: АУТОМАТСКА  ОБРАДА  ПОДАТАКА 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Четврти 

Образовни профил: Техничар за заштиту животне средине 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

 64   

Недељни фонд часова:  2   

Правилник о наставном плану и програму за стицање обрзовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада хемија, неметали 

и графичарство («Службени гласник РС-Просветни гласник»,бр. 11/93, 1/94, 6/95, 8/96, 70/2, 10/05, 15/05, 7/08, 11/08, 8/09,  10/13, 11/13 , 14/13 и 12/15 -

др.правилници) 

Циљ програма аутоматска обрада података је стицање знања и вештина које су везане за припрему, обраду и презентовање података у области заштите животне 

средине. 

Задаци програма аутоматске обраде података су: 

 стицање знања о рачунару и његовим могућностима примене за обраду података; 

 руковање рачунарском опремом и стицање вештина за практичну обраду података; 

 развијање интересовања код ученика за савремен приступ при обради података; 

 формирање свести о значају обраде података и важности примене резултата који се добијају аутоматском обрадом. 

Садржај 

УВОД (4) 

 Статистичка обрада података, рад са приближним бројевима. Основне статистичке величине. 

ОСНОВЕ РАЧУНАРА (6) 

 Хардверске основе. Рачунарске компоненте за повезивање рачунара. Мрежно повезивање рачунара. Оперативни системи. 

БАЗЕ ПОДАТАКА (6) 

 Врсте база података. DBASE,CLIPPER, PARADOX, ORACLE, SQL server 

ОБРАДА, АНАЛИЗА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА РЕЗУЛТАТА МЕРЕЊА И УЗОРКОВАЊА (40) 

 Рад са табелама, формирање табеле, обрада табела. Рад са колонама и редовима, коришћење формула. Подаци с циљем добијања информација о загађењу, 

ваздуха, воде и земљишта. 

 Софтверско окружење Access и Ехсеl. Креирање извештаја, штампање извештаја, израда и коришћење макроа, цртање графика. 

 Израда презентације обрађених података одговарајућим алатима. 

 

ЕКОЛОГИЈА И РАЧУНАРИ (2) 

 Рачунарски отпад, присуство штетних супстанци у рачунарским компонентама, прерада и одлагање рачунарског отпада. 

Начин остваривања програма 
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Програм овог предмета је конципиран тако да ученици стекну основна знања неопходна за коришћење рачунара за обраду података који су везани за параметре 

загађења животне средине. 

Садржаји овог програма су разврстани у шест тематских целина, које се логички надовезују једна на другу и завршавају се освртом на рачунар, као еколошки 

отпад. 

Остваривање садржаја овог програма захева обавезан рад на рачунару уз примену одговарајуће наставне методе према детаљно сачињеном плану за сваку 

наставну јединипу. 

У оквиру садржаја тематске целине увод ученици треба да науче шта су: експериментални податак, приближан број, значајне и сигурне цифре и математичке 

операције са њима, средња вредност, стандардна грешка, модус, медијана и одступање. Ученицима треба указати на значај статистичке обраде за праћење и 

анализу експерименталних података. 

Садржаје тематске целине основе рачунара реализовати тако да ученици науче рачунарске компоненте са нагласком на медије за чување података. Упознати 

ученике са начином физичког смештања података на медије наведене у програму и могућностима „спашавања изгубљених података“. Треба утврдити практично 

снимање података на различите медије. Такође, ученици треба да науче проналажење „избрисаних“ података. Ученике треба упознати и са начинима повезивања 

рачунара, могућностима умрежених рачунара и компонентама за везу (мрежнакартица, НОВ, каблови) и бежично повезивање. Практична вежба: Проналажење 

података на удаљеном рачунару и њихово преношење на сопствени рачунар. Код оперативних система упознати ученике са специфичностима DOSS окружења, 

које је у примени, нарочито у великим системима и са основним карактеристикама Linux-а, као окружења будућности. Посебно треба објаснити карактеристике 

Windows окружења. Ученици треба да савладају организовање података у Windows окружењу. Практична вежба: Креирање сопственог директоријума и смештање 

датотека израђених у Windows -у. 

У оквиру тематске целине базе података, ученик да научи специфичности наведних база података и њихову примену. Посебно објаснити примену SQL сервер базе 

података, и основне појмове (клијент, сервер). Практична вежба: Израда једноставне базе од две међусобно повезане табеле. 

При обради тематске целине развојна окружења објаснити ученицима коришћење Visual Basic за прављење програма за управљање базом података. Практична 

вежба: Израда једноставног програма за рад са подацима табеле или слично. 

Садржаји тематске целине обрада, анализа и презентација резултата мерења и узорковања ученицима треба да обезбеде да науче Access као база података која 

може да обједини више табела и као програм за рад са табелама. Ученици треба да се упознају са припремом, начином уноса и презентовањем података. 

Практична вежба: Креирати више табела и међусобно их повезати, направити упите за приказ резултата и припремити штампане извештаје Ассеss. 

Формирати табелу, унети податке, применити статистичке формуле на колоне и редове. (Ехсе1). 

Унети претходно креирану табелу, међусобно зависне податке приказати дијаграмима. (Ехсе1). 

Примена Масrо-а (креирање, учитавање и позивање). 

Израда презентације на Power Point-у о резултатима истраживања. 

Објављивања резултата истраживања на интернету 

Вежбе треба да се реализују тако што се користе експериментални подаци о загађењу ваздуха, воде и земљишта за одређен временски период из локалних 

института за праћење загађења, или у сопственим лабораторијама. Такође, се могу користити и подаци објављени у статистичким годишњацима који се односе на 

загађење. 

Ученике треба упутити да сагледају потребу свих могућности и аспеката примене нових технологија и неопходности усклађивања технолошког развоја и очувања 

животне средине. Посебно треба нагласити специфичности рачунарског отпада и могућности његове прераде. 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ИНСТРУМЕНТАЛНЕ МЕТОДЕ АНАЛИЗЕ 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Четврти 

Образовни профил: Техничар за заштиту животне средине 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

96 128   

Недељни фонд часова: 3 4   

Правилник о наставном плану и програму за стицање обрзовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада хемија, неметали 

и графичарство («Службени гласник РС-Просветни гласник»,бр. 11/93, 1/94, 6/95, 8/96, 70/2, 10/05, 15/05, 7/08, 11/08, 8/09,  10/13, 11/13 , 14/13 и 12/15-

др.правилници) 

Циљ програма инструменталне метода анализе је стицање знања о овим методама анализе које се могу практично применити у оквиру заштите животне средине 

које прате интеракцију испитиване материје са одговарајућим видом енергије. 

Задаци програма инструменталне методе анализе су: 

 стицање знања о природним законитостима на којима се заснивају инструменталне методе мерења; 

 развијање интересовања код ученика за активно упознавање и чување животног окружења; 

 стицање и развијање способности мерења различитих величина; 

 стицање схватања потребе за заштиту, обнову и унапређења животне средине; 

развијање способности за логичко мишљење и закључивање, као и праћење резултата који се добијају инструменталним методама. 

Садржај 

МЕТОДЕ АНАЛИЗЕ (1) 

 Подела. Избор методе. Осетљивост методе. Тачност. Репродуктивност. 

ИНСТРУМЕНТАЛНЕ МЕТОДЕ АНАЛИЗЕ (1) 

 Значај и подела инструменталних метода. 

ОПТИЧКЕ МЕТОДЕ (35) 

 Природа и својства светлости. Подела оптичких метода. Основни елементи оптичких апарата: извори зрачења, оптички делови који служе за усмеравање 

светлосног снопа. Дисперзни елементи, детектори зрачења, аналитички сигнали. 

Рефрактометријска анализа. Закон преламања светлости. Рефрактометри. Примена рефрактометрије. 

 Полариметријска анализа. Оптички активне супстанце. Специфична моћ оптичке ротације. Полариметријске методе. Примена полариметрије. Апсорпција 

светлости. 

 Колориметријска анализа. Визуелни и фотоелектрични колориметар. Примена колориметрије. 

 Спектар. Подела спектара. Емисиона и апсорпциона спектрална анализа. Спектроскопија. Спектрографија: квалитативна и квантитативна спектрографска 

анализа, мерење зацрњења и прерачунавање у интензитет. 

Пламенофотометријска анализа. 
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 Апсорпциона спекрофотометрија. Принцип фотометријске анализе. Спектофотометар. Спектрофотометрија. Атомска апсорпциона спектрофотометрија. 

Инфрацрвена спектрофотометрија. Методе које се занивају на расипању светлости. Нефелометрија и турбодиметрија. 

 

МЕТОДЕ РАЗДВАЈАЊА (15) 

 Сорпција. Једначина адсорпционе изотерме. Хроматографија. Хроматографске методе анализе. Принцип хроматографског раздавјања. Адсорпциона 

хроматографија. Принцип избора адсорбенса. Хроматографија на танком слоју. Подеона хроматографија. Принцип хроматографије на хартији. Хроматографија на 

измењивачима јона. Гасна хроматографија. Гасни хроматограф. Хроматограм. 

ЕЛЕКТРОАНАЛИТИЧКЕ МЕТОДЕ (44) 

 Хемијске и електрохемијске реакције. Проводници I и II врсте. Специфична проводљивост. Колраушева модификација Вистоновог моста. Моларна 

проводљивост. Закон о независном путовању јона. Покретљивост јона. Кондуктоматријска титрација. 

 Фарадејеви закони електролизе. Кулонометри. Кулонометријска титрација (примарна и секундарна). 

 Теорија галванског елемента. Данијелов елеменат. Нернстова једначина. Електрохемијски низ елемената. Електроде: I врсте водонична електрода 

стаклена електрода. Електроде II врсте, каламелова електрода. Редокс електроде, хинхидронова. Венстонов стандардни елеменат. Одређивање електромоторне 

силе и електродног потенцијала. Потенциометријска титрација. Одређивање рН методом компензације и пехаметријски. Поларизација и напон разлагања. 

Теоријски принципи електролитичког издвајања метала. 

 Амперометрија и биоамперометрија. Електрогравиметрија. Поларографска анализа. Електрофореза. Електрофилтрција колоида. 

 

ВЕЖБЕ (128) 

Вежба: Рефрактометријско одређивање шећера у води методом калибрационе криве помоћу Абеовог рефрактометра. 

Вежба: Рефрактометријско одређивање алкохола у води. 

Вежба: Рефрактометријско одређивање смеше бензен-ацетон и конструисање фазног дијаграма. 

Вежба: Полариметријско одређивање састава раствора шећера методом калибрационе криве. 

Вежба: Полариметријеско одређивање константе брзине инверзије сахарозе и ред реакције. 

Вежба: Одређивање концентрације FеС1з помоћу Дибосковог колориметра. 

Вежба: Одређивање концентрације бакра фотоелектричним колориметром. 

Вежба: Спектрофотометријско одређивање гвожђа. 

Вежба: Калибрисање спектроскопа помоћу живине лампе. 

Вежба: Квалитативна спектроскопска анализа. Одређивање атомских спектара алкалних и земноалкалних метала. 

Вежба: Пламено-фотометријско одређивање калцијума и натријума у води. 

Вежба: Одређивање калцијума у материји биљног порекла помоћу пламеног фотометра. 

Вежба: Одређивање цинка атомском абсорпционом спектрофотометријом. 

Вежба: Квалитативно одређивање инфрацрвеном спектрофометријом. 

Вежба: Нефелометријско одређивање сулфата фотоелектричним нефелометром. 

Вежба: Одређивање молидбена турбидиометријском титрацијом са олово(Н)-ацетатом. 

Вежба: Раздвајање и доказивање јона Ва2+, Sг2+, Са2+, Мg2+ улазном хроматографијом на хартији. 

Вежба: Раздвајање смеша аминокиселина силазном хроматографијом на хартији. 

Вежба: Раздвајање смеша аминокиселина раздвајањем на танком слоју. 

Вежба: Гасна хроматографија. 

Вежба: Раздвајање и доказивање јона и Сr2 + на измењивачима јона. 
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Вежба: Прибор и опрема за електрохемијска одређивања. 

Вежба: Апарати за електрохемијска одређивања. 

Вежба: Одређивање специфичне проводљивости. 

Вежба: Одрђивање граничне моларне проводљивости. 

Вежба: Покретљивост јона. 

Вежба: Кондуктометриска титрација. 

Вежба: Одређивање степена дисоцијације кондуктометријски. 

Вежба: Кулонометриска титрација НС1-а. 

Вежба: Кулонометријска титрација аскорбинске киселине. 

Вежба: Одређивање електромоторне силе и електродног потенцијала. 

Вежба: Одређивање рН раствора методом компензације. 

Вежба: Мерење рН пехаметром. 

Вежба: Потенциометријска титрација гвожђа перманганатом уз индикацију завршне тачке графичком методом. 

Вежба: Потенциометријска титрација хлорида и јодида уз индикацију завршне тачке Милеровом методом. 

Вежба: Потенциометријска титрација фосфорне киселине. Одређивање прве и друге завршне тачке. 

Вежба: Електрогравиметријско одређивање бакра из раствора, одржавање константног напона електролизе. 

Вежба: Напон разлагања у систему Рt|Н2SО4|Р1. 

Вежба: Амперометријска титрација јода тиосулфатом. 

Вежба: Биоамперометријска титрција антимона калијум броматом. 

Вежба: Одређивање цинка, олова и бакра помоћу електрохемијске стрипинг анализе. 

Вежба: Поларогрфска анализа легуре кадмијум-цинк. 

Начин остваривања програма 

Концепција овог програма омогућава ученицима да овладају инструменталним методама анализе да би могли да примењују ове методе. 

 Садржаји програма су разврстани у тематске целине и треба их реализовати према плановима рада: годишњим, месечним и недељним. При остваривању 

програма потребно је остварити корекцију са садржајима стручних предмета за овај образовни профил. 

 Садржаје тематских целина треба обрадити тако да се ученици оспособе да науче инструменталне методе анализе и да могу да врше избор метода у 

зависности од захтева. 

 При реализацији садржаја темстске целине оптичке методе ученици треба да стекну знања о теоријским основама оптичких метода, да се оспособе да 

самостално обављају анализе и да знају када ће применити рефрактометрију, полариметрију, колориметрију, а када спектрохемијске методе. 

У вези са садржајима тематске целине методе раздвајања, ученици треба да науче које методе су се развиле на основу појава на граници фаза, да стекну знања о 

основама хроматографије и о хроматографским методама и да се оспособе да их примењују. 

 У оквиру садржаја тематске целине електрохемијске аналитичке методе, ученици треба да схвате суштинску заснованост ових метода и да овладају 

техникама рада. 

 При реализацији садржаја вежби, ученици треба да се оспособе да самостално обављају инструменталне методе анализе супстанци. Експерименталне 

вежбе треба да изводи сваки ученик самостално и да води лабораторијски дневник. 

Вежбе треба да се реализују у лабораторији школе или предузећа, уз максималну употребу наставних средстава и примену одговарајуће наставне методе и 

поделом одељења на групе ученика. 

Начин провере остварености исхода 
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Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 

Наставни предмет: ЗАГАЂИВАЊЕ И ЗАШТИТА ВОДЕ 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Четврти 

Образовни профил: Техничар за заштиту животне средине 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64 32   

Недељни фонд часова: 2 1   

Правилник о наставном плану и програму за стицање обрзовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада хемија, неметали 

и графичарство («Службени гласник РС-Просветни гласник»,бр. 11/93, 1/94, 6/95, 8/96, 70/2, 10/05, 15/05, 7/08, 11/08, 8/09,  10/13, 11/13 , 14/13 и 12/15-

др.правилници) 

Циљеви програма загађивање и заштита воде је да ученици стекну знања и умења везана за улогу и значај воде за животну средину и глобалне аспекте загађења 

вода и да се оспособе да идентификују и мере параметре загађења воде и примене мере и поступке заштите вода. 

Задаци програма загађивање и заштита воде су: 

 стицање знања и развијање еколошке свести о природним ресурсима и значају очувања еколошке равнотеже; 

 стицање знања о основним загађивачима, изворима, локацијама и поступцима узорковања; 

 да науче да опслужују и контолишу рад постојења која загађују воду и животну средину; 

 да науче поступке, основне принципе и системе заштите воде; 

 оспособљавање за самостално и одговорно доношење одлука које се односе на сопствени развој и будући живот у моралном и хуманитарном 

друштву; 

 развијање логичког мишљења и систематичности у раду. 

Садржај 

ВОДА КАО ЕКОЛОШКИ ФАКТОР (10) 

 Вода као битан параметар животне средине. Хидросфера и узајамна зависност хидросфере, литосфере и атмосфере. Кружење воде у природи. Вода, 

биљни, животињски свет и човек. Класификација воде. Настајање и хемијски састав природних вода. Хемијска и физичка својства воде: хемијски састав, 

запреминска маса, поларност, површински напон, термална својства. Цромет материје у води. Растварање, адсорпција, испаравање, фотохемијски процес, оксидо-

редукциони процеси, хидролиза. 

ЗАГАЂУЈУЋЕ МАТЕРИЈЕ У ВОДИ (6) 

 Појам, врсте и класификација штетних материја. Биолошке загађујуће материје у води. Хемијске загађујуће материје у води (неорганске и органске): 

азотна једињења, нафта и нафтни деривати, полициклични ароматични угљоводоници, полихлоровани бифенили, површинске активне супстанце; пестициди. 

Канцерогене и опасне материје. Тешки метали. Радиоактивне загађујуће материје. 
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ЗАГАЂИВАЊЕ ВОДА (15) 

 Извори загађења и катастар емисије. Загађивање вода комуналним отпадним водама. Загађење воде индустријским отпадним водама. Извори 

индустријског загађивања воде: пољопривреда, прехрамбена индустрија, текстилна индустрија, хемијска индустрија, индустрија целулозе и папира, петрохемија, 

индустрија гуме и пластике, метална индустрија. Болничке отпадне воде. Термичко загађивање вода. Депоније и оцедне воде. Загађивање подземних вода. 

Еутрофикација. Еколошки ефекат загађивања вода. 

КВАЛИТЕТ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ВОДЕ (14) 

 Начин контроле квалитета воде (континуално, повремено и симултано). Критеријуми квалитета воде и максимална дозвољена концентрација загађивања 

(МРК). Поступци и методе провере квалитета воде класификација. Прибор и поступци узимања узорака вода. Физички параметри квалитета воде и поступци 

испитивања: (температура, мирис, укус, боја, мутноћа, резидуалне чврсте супстанце, и др.) Хемијски параметри квалитета вода, поступци и методе испитивања, 

рН-вредност, тврдоћа воде, редокспотенцијал (утрошак КМnО4), азотна једињења, хлориди, тешки метали, штетне и опасне материје. Микробиолошко 

испитивање воде. 

КЛАСИФИКАЦИЈА И КАТЕГОРИЗАЦИЈА ВОДЕ (3) 

 Класификација природних вода према физичко хемијским и биолошким карактеристикама: прва, друга, трећа и четврта класа вода. Класификација 

отпадних вода: прва, друга, трећа и четврта група. 

ЗАШТИТА ВОДЕ ОД ЗАГАЂИВАЊА (12) 

 Систем затворених циклуса вода. Природно пречишћавање отпадних вода. Сакупљање и обрада отпадних вода. Методе, поступци и уређаји за 

пречишћавање вода. Пречишћавање воде за пиће. Пречишћавање комуналних отпадних вода: примарно, секундарно и терцијарно пречишћавање. Пречишћавање 

индустријских отпадних вода: неутрализација, оксидација и редукција, седиментација избистравање, филтрација, флотација, јонска измена, адсорпција, хлађење, 

аерација. Биолошке методе пречишћавања отпадних вода. Постројења за пречишћавање вода. Контрола испустних система из фабрика у водотокове. Заштита од 

отпадака.Одређивање заштитних зона у појасевима у којима је забрањено вршење делатности које загађују воду. Нове и чисте технологије и процеси. 

МОНИТОРИНГ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ (4) 

 Законска регулатива. Максимално дозвољене концентрације загађивања и животна средина. Забрана уношења полутаната у водотокове. Утицај 

загађивања воде на животне намирнице.Чиста вода. 

 

ВЕЖБЕ (32) 

Вежба: Нормативи о квалитету вода. Прибор за узимање узорака. Узорковање, конзервирање, транспорт и чување узорака воде. 

Вежба: Испитивање физичких и хемијских параметара воде: боја, укус, мирис, провидност, мутноћа, температура. 

Вежба: Мерење рН-вредности и електропроводљивости воде. 

Вежба: Одређивање тврдоће воде. 

Вежба: Одређивање алкалитета воде 

Везба: Одређивање киселости воде 

Вежба: Одређивање кисеоника у води (раствореног, ВРК-5, НРК и засићеност кисеоником). 

Вежба: Доказивање азотних једињења у води. Доказивање амонијака Неслеровим реагенсом. 

Вежба: Доказивање нитрата јод-цинк скробним раствором. 

Вежба: Доказивање нитрата дифениламинолом. 

Вежба: Доказивање хлорида у води сребронитратом. 

Вежба: Квантитативно одређивање хлорида титрацијом (меркуриметријском титрацијом или титрацијом по Мору). 

Вежба: Доказивање гвожђа са калијумтицианатом (КС8^ или калијумфероцијанидом (K4Fe(CN)6) 

Вежба Доказивање олова натријумсулфидом (Na2S) или дитизоном. 
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Вежба: Одређивање тешких метала Fе, Сr, Мn, Рb атомско апсорпционом спектрофотометријом (ААS). 

Вежба: Квалитативно и квантитативно одређивање органских загађивача, фенола, масти и уља, нафте, спекрофотометријски. 

Вежба: Одређивање детерцената колориметријски. 

Вежба: Флуорометријско одређивање урана, степен радиоактивности, одређивање радиоактивност другим расположивим методама. 

Вежба: Седиментне и суспендоване материје (суви остатакминерализација). 

Вежба: Микробиолошка испитивања воде (одређивање присутоног броја колиформних бактерија у 100 m1 воде). 

Вежба: Пречишћавање отпадних вода у микропробама и утврђивање ефикасности поступка пречишћавања. 

Начин остваривања програма 

Концепција овог програма омогућава ученицима да стекну потребна знања о значају воде као еколошком фактору, да се оспособе да препознају и детектују изворе 

и загађивање вода, да измере концентрацију загађивања применом одговарајућих метода и да примене одређене системе за пречишћавање и заштиту вода. 

Ученици треба да схвате значај мониторинга над водама и примену законских прописа. Ученике такође треба оспособити да се одмах укључе у практичан рад на 

терену. 

 Садржаји овог програма су разврстани у тематске целине и треба их реализовати према сачињеним плановима рада: годишњим, месечним и недељним. 

При остварењу програма треба остварити корелацију са стручним предметима. Сваку наставну јединицу треба реализовати применом одговарајуће методе рада и 

користити савремена наставна средстава. 

 У оквиру садржаја тематске целине вода као еколошки фактор, ученици треба да стекну знања и схвате њен значај за одржавање живота на земљи, у 

јавном животу, у индустрији и енергетици. Треба обрадити настанак и кружење воде у природи. Неопходно је истаћи специфична својства воде, процесе у води и 

промет материје у води. 

 Садржаје тематске целине загађујуће материје обрадити са акцентом на биолошке и хемијске загађиваче у води. Истаћи опасности од канцерогених, 

штетних и опасних материја као и радиоактивних супстанци. Посебно треба обратити пажњу на загађиваче воде за пиће и максимално дозвољене концентрације 

загађујућих супстанци у води. 

 У оквиру тематске целине загађивање вода, ученици треба да схвате значај катастра емисије и лоцирање свих извора загађења вода. Треба обратити 

пажњу на индустријске отпадне воде и комуналне отпадне воде. Треба указати и на опасности од загађивања воде из болница и са депонија. Ученици треба да се 

упознају са загађивањем подземних вода и еколошким ефектима загађивања вода. 

 При обради садржаја тематске целине квалитет и контрола квалитета вода настојати да ученици схвате значај контроле квалитета воде. Истовремено, 

ученици треба да стекну знања о методама и поступцима провере квалитета воде. Такође, ученици треба да се оспособе да узоркују воду, да практично одређују 

физичке, хемијске и биолошке параметаре квалитета воде и да примењују одговарајуће методе анализе, у складу са својством загађујуће супстанце. 

У вези са садржајима тематске целине класификација и категоризација вода, настојати да ученици схвате тежину и значај утврђивања квалитета воде за очување 

животне средине. 

 Садржаје тематске целине заштита вода од загађења реализовати тако да ученици схвате суштину пречишћавања воде за пиће и отпадних вода. Треба 

истаћи типове система за пречишћавање воде и значај континуалне контроле испустних система у водотокове. Такође, треба обрадити мере и поступке загађивања 

вода, увођењем нових технологија и материјала. 

 При реализацији садржаја тематске целине мониторинг и заштита вода, ученици треба да схвате значај законске регулативе и њену примену. Ученици 

треба да се упознају са мониторингом вода и системом контролисања, квалитета вода на локалном и глобалном нивоу. Истаћи значај чисте воде за очување наше 

планете. 

 Вежбе треба реализовати тако да се ученици оспособе да самостално обављају поступке узорковања воде за пиће и отпадних вода, да ураде потребне 

анализе доказивања и одређивања концетрације загађивања, применом одговарајућих метода. Ученици треба да науче да анализирају добијене резултате и да 

изврше категоризацију квалитета вода. Истовремено, ученици треба да се оспособе, да врше статистичку обраду резултата, при чему се одељења деле у две групе. 
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Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 

Наставни предмет: ЗАГАЂИВАЊЕ И ЗАШТИТА ВАЗДУХА 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Четврти 

Образовни профил: Техничар за заштиту животне средине 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64 32  30 

Недељни фонд часова: 2 1   

Правилник о наставном плану и програму за стицање обрзовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада хемија, неметали 

и графичарство («Службени гласник РС-Просветни гласник»,бр. 11/93, 1/94, 6/95, 8/96, 70/2, 10/05, 15/05, 7/08, 11/08, 8/09,  10/13, 11/13 , 14/13 и 12/15 -

др.правилници) 

Циљ програма загађивање и заштита ваздуха је: да ученици стекну потребна знања из области загађивања и заштите ваздуха у микроскопским и макроскопским 

размерама. 

Задаци програма загађивање и заштита ваздуха су: 

 развијање еколошке свести о природним ресурсима и значају очувања еколошке равнотеже; 

 стицање знања о раду и контроли рада постројења која загађују животну средину; 

 упознавање са основним загађујућим материјама, изворима, локацијама и поступцима узорковања; 

 упознавање са поступцима детекције и мерења параметара загађења на терену и у лабораторији; 

 стицање знања из области испитивања физичких, хемијских и микробиолошких својстава ваздуха; 

 овладавање поступцима и основним принципима и средствима заштите ваздуха. 

 

Садржај 

УВОД (1) 

 Значај очувања животне средине од утицаја загађивача атмосфере. 

АТМОСФЕРА (6) 

 Атмосфера, клима и временске прилике. Термална структура атмосфере. Састав, физичке, хемијске и биолошке карактеристике ваздуха. Ваздушна 

струјања и загађивање ваздуха. Локални и глобални ефекти загађења ваздуха. 

ЗАГАЂЕЊЕ ВАЗДУХА И ИЗВОРИ ЗАГАЂЕЊА (6) 

 Појам, врсте и извори загађивања ваздуха. Концентрације загађивања ваздуха. Емисија и трансмисија аерозагађења. Имисија аерозагађења. Природни 

извори загађивања ваздуха. Извори везани за трансформацију енергије горива. Извори загађења ваздуха који су везани за индустријске изворе загађења. 
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Пољопривреда, транспорт, комунална делатност. Штетни гасови, паре и аеросоли. Црашина и пепео. Канцерогене, штетне и опасне материје. Радијација и 

јонизујуће зрачење. 

ПОСЛЕДИЦЕ ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА (5) 

 Последице загађења ваздуха на вегетацију и материјале. Утицај загађења ваздуха на човека. Ефекти стаклене баште. Озонске рупе. Киселе кише и смог. 

ПОСТУПЦИ И МЕТОДЕ МЕРЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА (13) 

 Емисија и имисија аерозагађења. Максимално дозвољена концентрациј а загађења (МDК), граничне вредности емисије (GVЕ) и граничне вредности 

имисије (GVI). Поступци узорковања ваздуха и мерење физичких карактеристика ваздуха: (температура, влажност, брзина струјања). Квалитативне и 

квантитативне методе одређивања штетних гасова, пара (угљеник (II) оксид, угљеник (IV) оксид, сумпор (IV) оксид, азот (II) оксид, азот (IV) оксид, хлор и 

хлороводоник, амонијак, угљоводоници). Одређивање аеросола. Поступци и методе одређивања прашине и аероседимената. Поступци и методе одређивања 

канцерогена, штетних и опасних материја, радијације и јонизујућег зрачења.Остале методе одређивања параметара загађења ваздуха. 

ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВАЗДУХА ОД ЗАГАЂЕЊА (22) 

 Појам и задаци пречишћавања ваздуха. Подела поступака пречишћавања ваздуха. Самопречишћавање атмосфере под утицајем метеоролошких чинилаца. 

Биолошко пречишћавање ваздуха. Пречишћавање ваздуха од прашине и аероседимената (таложне коморе, циклони, електростатички таложници, филтрација). 

Пречишћавање ваздуха од штетних гасова и пара (каталитичко уклањање продуката сагоревања,употреба катализатора за контролу емисије из аутомобила, 

апсорпција, адсорпција, филтрација, скрубери). 

Пречишћавање ваздуха од аеросола (апсорпција, адсорпција, филтрација).  Уклањање NO2 и SО2 из гасовитих продуката сагоревања. Уклањање NO2 и SO2 

озрачивањем електронским снопом. Фотохемијско уклањање NO2 и SO2 из ваздуха.Уклањање штетних и опасних материја и јонизујућег зрачења и заштита од 

радијације. Неки системи за пречишћавање ваздуха. Основи пројектовања система за пречишћавање ваздуха. 

ЗАШТИТА ВАЗДУХА ОД ЗАГАЂЕЊА (5) 

 Контрола и редукција отпадних гасова. Производни системи без отпадака. Побољшање технологија и процеса производње. Мерно-регулациона опрема за 

заштиту ваздуха. Смањење емисије гасова у индустрији,електранама и саобраћају. Коришћење отпадних материјала и ваздуха за нову производњу. Избор биљних 

врста за засаде зелених појасева. 

МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА (6) 

 Мониторинг. Законска регулатива и МDК, GVЕ, GVI. Међународно–правно и државно регулисање заштите животне средине. Циљеви праћења квалитета 

ваздуха. Нивои и планирање мреже праћења квалитета ваздуха (локални, национални и глобални ниво). Израда катастра емисије загађивача. Мерне станице и 

учесталост узорковања и мерења. Биолошки мониторинг и биомаркери. 

ВЕЖБЕ (32) 

Вежба: Законска регулатива, Правилници и Закон о заштити животне средине. 

Вежба: Припрема за рад у лабараторији, радним организацијама и на терену. Опрема и мере заштите. 

Вежба: Узорковање ваздуха. Мерење физичких карактеристика ваздуха (температуре, влажности, притиска, брзине струјања). 

Вежба: Одређивање прашине и аероседимената гравиметријским поступком, седиментатором, импинцером или термалним преципатором. 

Вежба: Испитивање штетних пара и гасова у ваздуху. Поступци узимања узорака. Узимање узорка поступком захватања (гасне пипете и ампуле, боце, кесе и 

шприцеви). Узимање узорака методом концентрисања. 

Вежба: Квалитативне анализе детекције загађења ваздуха. Доказивање и одређивање: угљеник (II) оксида, сумпор (IV) оксида, азотних оксида, амонијака, 

хлора,цијанида помоћу индикаторских цевчица. 

Вежба: Квантитативне анализе загађења ваздуха. Одређивање угљеник (II) оксида паладијум-хлоридом или спектрофотометријом. 

Вежба: Одређивање угљеник (IV) оксида поступком по Петенкоферу. 

Вежба: Одређивање сумпор (IV) оксида помоћу јодтиосулфатне методе, скробним раствором, аутоматским мерењем или спектрофотометријски. 

Вежба: Анализе у Орсатовом апарату. 
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Вежба: Одређивање концентрације чађи–дима помоћу фотоелектричног рефрактометра. 

Вежба: Одређивање тешких метала у суспендованим честицама помоћу атомске апсорпционе спектрофотометрије (ААS). 

Вежба: Одређивање органских материја помоћу гасне хроматографије. 

Вежба: Одређивање ефикасности филтрације ваздуха од прашине и аеросола гравиметријски и пламено фотометријском методом. 

Вежба: Одређивање канцерогених и токсичних материја помоћу спектрофотометра. 

Вежба: Мерење радијације помоћу Гајгеровог бројача, дозиметра, и јонизујућег зрачења (аеројонизација) помоћу јонометра. 

Вежба: Пречишћавање отпадног гаса у микропробама и утврђивање ефикасности поступка филтрације. 

НАСТАВА У БЛОКУ (30) 

 Анализа квалитета ваздуха. Узимање узорака на терену. Извори загађења. 

Упознавање са уређајима за пречишћавање ваздуха у фабрикама. 

 Мерења емисије и имисије загађења у фабрикама и издувних гасова у граду. Одређивање ефикасности филтера за пречишћавање ваздуха. 

Начин остваривања програма 

Концепција овог програма омогућава ученицима да се оспособе да идентификују и детектују загађиваче ваздуха, да измере и одреде ниво загађења ваздуха 

применом одговарајућих метода. 

 Садржаји су разврстани у тематске целине и треба их реализовати према сачињеним плановима рада: годишњим, месечним и недељним. При остваривању 

програма потребно је остварити корелацију са садржајима предмета: општа и неорганска хемија, аналитичка хемија, органска хемија, хемијска технологија, 

машине, апарати и операције, извори загађења животне средине, испитивања тла, воде и ваздуха, физичка хемија и инструменталне методе анализе. 

 Садржаје тематске целине атмосфера обрадити тако да ученици стекну основна знања о атмосфери, значају очувања атмосфере и животне средине од 

штетних утицаја загађивача. 

 При обради садржаја тематске целине загађење ваздуха и извори загађења настојати да ученици науче врсте загађујућих материја, изворе загађења 

ваздуха и максималне дозвољене концентрације загађујућих материја у ваздуху. Истовремено, ученици треба да се оспособе да препознају емитере загађења и 

имисију аерозагагађења. 

 У оквиру садржаја тематске целине последице загађења ваздуха ученици треба да схвате ефекте загађења на биљни и животињски свет и значај очувања 

планете Земље. 

 Садржаје тематске целине поступци и методе мерења загађења ваздуха обрадити тако да ученици стекну знања о различитим метода и поступцима 

контролисања аерозагађења. Истовремено, треба настојати да се ученици оспособе да одабирају методе и поступке према својствима загађивача. 

У оквиру садржаја тематске целине пречишћавање ваздуха, ученици треба да схвате значај пречишћавања ваздуха од загађења за очување животне и радне 

средине. Такође, ученици треба да науче основне принципе и поступке пречишћавања ваздуха, системе за пречишћавање ваздуха и њихову примену у саобраћају, 

индустрији и др. 

 Приликом остваривања садржаја тематске целине заштита ваздуха од загађења настојати да ученици науче примену система за пречишћавање ваздуха, 

избор технологије и материјала, значај нових извора енергије, као и улогу екологије у свакодневном животу и раду. 

 Садржаје тематске целине мониторинг квалитета ваздуха обрадити тако да ученици схвате значај законске регулативе и мониторинга. Такође ученици 

треба да упознају мрежу станица за испитивање ваздуха, методологију контроле и праћења квалитета ваздуха и биолошке аспекте загађења ваздуха. 

 Вежбе треба реализовати тако да се ученици оспособе да самостално обављају поступке узорковања, квалитативну и квантитативну анализу ваздуха, 

применом одговарајуће методе. 

 Ученици, треба да науче да анализирају резултате мерења и да врше статистичку обраду података. 

 Часове вежби и наставе у блоку треба обрадити тако да ученици прошире и конкретизују стечена теоријска и практична знања, радом на терену, у 

фабрикама, институтима, хидрометеоролоским заводима и др при чему се одељења деле у две групе. 
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 Место извођења наставе: теоријске часове изводити у кабинету са одговарајућим наставним средствима. 

Начин провере остварености исхдоа 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 

Наставни предмет: ПРЕРАДА И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Четврти 

Образовни профил: Техничар за заштиту животне средине 

Годишњи фонд часова: Теорија Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64 32  30 

Недељни фонд часова: 2 1   

Правилник о наставном плану и програму за стицање обрзовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада хемија, неметали 

и графичарство («Службени гласник РС-Просветни гласник»,бр. 11/93, 1/94, 6/95, 8/96, 70/2, 10/05, 15/05, 7/08, 11/08, 8/09,  10/13, 11/13, 14/13 и 12/15-

др.правилници) 

Циљ програма прерада и одлагање отпадних вода је стицање знања о поступцима прераде и одлагања отпадних вода и оспособљавање ученика да стечена знања 

примењују у циљу заштите животне средине. 

Задаци програма прерада и одлагање отпадних вода су : 

 стицање знања о врсти отпадних вода, загађивачима и основним показатељима загађења воде; 

 оспособљавање ученика да самостално узоркују и да раде теренску анализу отпадних вода; 

 стицање знања и овладавање поступцима који се примењују за прераду и одлагање отпадних вода; 

 развијање интересовања за техничка достигнућа у области прераде и одлагања отпадних вода и указивање на њихов значај у савременом животу; 

 упознавање законске регулативе која се односи на прераду и одлагање отпадних вода. 

Садржај 

ОТПАДНЕ ВОДЕ (3) 

 Дефиниција и подела отпадних вода. Карактеристике отпадних вода. 

ПРЕРАДА ОТПАДНИХ ВОДА (8) 

 Конвенционални системи за обраду отпадних вода. Самопречишћавање водотока. Параметри отпадних вода. 

 

ПРИМАРНА ОБРАДА ОТПАДНИХ ВОДА (7) 

 Отклањање суспендованих честица. Филтрирање на решеткама и ситима. Одвајање песка. Таложење. Одвајање масти и уља. 

 

СЕКУНДАРНА ОБРАДА ОТПАДНИХ ВОДА (31) 
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 Биолошки поступци. Аеробни поступци. Активни муљ. Аерисана вештачка језера и лагуне. Аеробни микроорганизми фиксирани на носачу. Анаеробни 

поступци. Анаеробни биолошки реактор. Фактори и врсте процеса анаеробне обраде. Анаеробне лагуне. Постројења за пречишћавање и одлагање муља. Обрада 

муља (згушњавање, стабилитација, кондиционирање, обезводњавање, сушење и спаљивање). 

 

ТЕРЦИЈАРНА ОБРАДА ОТПАДНИХ ВОДА (9) 

 Неутрализација киселина и база, Коагулација (флокулација). Адсорпција на угљу. Дезинфекција. Аерација. Оксидација. 

 

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА (6) 

 Правилник о отпадним водама. Правилник о опасним материјама. 

 

ВЕЖБЕ (32) 

 

ОРГАНОЛЕПТИЧКА ИСПИТИВАЊА (4) 

 Узорковање. Испитивање замућења воде. Промена боје и мириса. Садржај материја које пливају у води. 

 

ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКА ИСПИТИВАЊА (15) 

  Количина протока воде при узорковању. Садржај суспендованих материја. Одређивање сувог и жареног материјала после обраде. Одређивање 

температуре воде и ваздуха. Одређивање рН воде. Одређивање радиоактивних честица супстанци. 

 Одређивање растворљивости кисеоника у води. Одређивање засићености воде кисеоником. Одређивање анјонских тензида. Одређивање нафте и 

минералних уља. 

 Одређивање уља и масноћа које се могу сапонификовати. Одређивање фенола. 

 Одређивање хлорида. Одређивање присуства метала: Сu, Fе, Мg, Zn, Са.  

 Одређивање сулфата SО4 . 

 Одређивање опасних материја (амонијака и амонијумјона, нитрата и нитрита, пестицида, цијанида, флуорида) и тешких метала (Рb, Сd, Сr, Сu, Ni, Нg, F, 

Со, Мо, Sе). 

 Одређивање сулфита и сумпорводоника. 

 

БИОЛОШКА ИСПИТИВАЊА (13) 

 Одређивање НРК. Одређивање ВРК и ТРК. Одређивање алги и вируса. Одређивање броја бактерија. 

 

НАСТАВА У БЛОКУ (30) 

 Узорковање. Праћење коагулације и флокулације. Праћење хемијског пречишћавања отпадних вода. Праћење биолошког пречишћавања отпадних вода. 

Праћење обраде активног муља. 

Начин остваривања програма 

Садржаји програма су разврстати у тематске целине по логичном распореду појединих поступака прераде и одлагања отпадних вода и треба их реализовати према 

сачињеном плану рада, одговарајућим наставним методама рада за сваку наставну јединииу, уз коришћење савремених наставних средстава. 

Садржаје тематске целине отпадне воде обрадити тако да ученици схвате значај воде у природи и основне показатеље квалитета воде. 

При обради садржаја тематске целине прерада отпадних вода, учених треба да се оспособи да обавља послове који се односе на прераду воде. 
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У оквиру садржаја тематске целине секундарна обрада отпадних вода, ученици треба да стекну знања о начинима физичког, хемијског и биолошког 

пречишћавања воде. 

Приликом обраде садржаја тематске целине терцијарна обрада отпадних вода ученици треба да усвоје знања о основама коагулације, флокулације, адсорпције на 

угљу, дезинфекције, аерације и оксидације. 

У оквиру садржаја тематске целине законска регулатива, ученике треба упознати са законима о водама, законима о искоришћењу и заштити водотокова, уредби о 

класификацији вода и еколошким димензијама за заштиту воде. 

Садржаје вежби реализовати тако да се ученици практично оспособе да врше самостално узорковање и теренску анализу отпадних вода (мерење рН, температуре, 

проводљивисти, мутноће). Лабораторијским вежбама ученици треба да савладају лабораторијске анализе које обухватају органолептичка, физичко-хемијска и 

биолошка испитивања отпадних вода пре и након прераде, а пре поступка њиховог испуштања. 

Ученике треба обучити да резултате мерења приказују табеларно и графички и оспособити их да читају и користе табеле и графике. 

 Садржај наставе у блоку реализовати тако да се ученици оспособе да прошире и конкретизују стечена знања о узимању узорака и да овладавају 

поступцима за пречишћавање отпадних вода. 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Образовни профил: Техничар за индустријску фармацеутску технологију 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 
I РАЗ II РАЗ III РАЗ IV РАЗ 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Српски језик и књижевност 3 105 3 105 3 105 3 96 

2. Страни језик 2 70 2 70 2 70 2 64 

3. Музичка уметност 1 35       

4. Ликовна култура   1 35     

5. Физичко васпитање 2 70 2 70 2 70 2 64 

6. Историја 2 70 2 70     

7. Географија 2 70       

8. Математика 3 105 3 105 3 105 3 96 

9. Рачунарство и информатика  2 70       

10. Физика 2 70 2 70     

11. Биологија 2 70       

12. Филозофија       2 64 

13. Социологија     2 70   

14. Устав и права грађана       1 32 

15. Верска настава* 1 35 1 35 1 35 1 32 

16. Грађанско васпитање* 1 35 1 35 1 35 1 32 

* ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 
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СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

I РАЗ II РАЗ III РАЗ IV РАЗ 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В 

1. Општа и неорганска хемија 4 4 140 140             

- Блок настава на годишњем нивоу 60 часова  

2. Електротехника         2  70      

3. Техничко цртање и машински елементи 2  70              

4. Органска хемија     2 3 70 105         

- Блок настава на годишњем нивоу 30 часова  

5. Аналитичка хемија     2 3 70 105         

- Блок настава на годишњем нивоу 30 часова  

6. Физичка хемија         2 2 70 70 2 3 64 96 

7. Микробиологија      2  70         

8. Сировине за фармацеутске производе         2  70      

9. Технологија фармацеутских производа         2 3 70 105 3 3 96 96 

- Блок настава на год. нивоу за 3. раз. 30 часова  

- Блок настава на год. нивоу за 4 раз. 60 часова  

10. Биохемија         2  70      

- Блок настава на годишњем нивоу 30 часова  

11. Машине, апарати и операције     2 2 70 70 2 2 70 70     

12.Аутоматска контрола процеса              2  64 

13.Контрола квалитета сировина и производа              2  64 

14. Организација пословања             2  64  
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ДЕО 2 НАСТАВНИ ПРОГРАМ А. Обавезни општеобразовни предмети: ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ (Први 

разред) 

Наставни предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Први 

Образовни профил: Техничар за индустријску фармацеутску технологију 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

105    

Недељни фонд часова: 3    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ  

Циљ наставе српског језика и књижевности јесте проширивање и продубљивање знања о српском језику; унапређивање језичке и функционалне писмености; 

проширивање и продубљивање знања о српској и светској књижевности, развијање љубави према књизи и читању, оспособљавање за интерпретацију уметничких 

текстова; упознавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у књижевности; 

проширивање и продубљивање књижевних знања и читалачких вештина; образовање и васпитање ученика као слободне, креативне и културне личности, 

критичког ума и оплемењеног језика и укуса.  

Задаци  

Настава језика (знања о језику, способност служење језиком и васпитна улога наставе језика). Ученици треба да:  

- овладају знањима о српском књижевном језику;  

- стекну вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом изражавању, приликом учења, образовања и интелектуалног 

развоја;  

- поштују матерњи језик, негују српски језик, традицију и културу српског народа, националних мањина, етничких заједница и других народа;  

- унапређују културу језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, са 

развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура.  

Настава књижевности (усвајање књижевних знања, развијање читалачких вештина и афирмисање васпитних вредности путем књижевности). Ученици 

треба да:  

- упознају репрезентативна дела српске књижевне баштине и дела опште књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вредности;  

- негују и развијају читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним књижевним делима из историје 

српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози;  

- развијају литерарне афинитете и постану читаоци рафинираног естетског укуса који ће умети да на истраживачки, стваралачки и активан начин читају књижевна 
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САДРЖАЈ 

КЊИЖЕВНОСТ (66 ЧАСОВА)  

I. УВОД У ПРОУЧАВАЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА (12 часова)  

Природа и смисао књижевности  

Појам и назив књижевности; књижевност као уметност; књижевност и друге уметности; усмена и писана књижевност; улога књижевне уметности у друштву; 

књижевност и проучавање књижевности, науке о књижевности: теорија, историја књижевности и књижевна критика.  

Уметнички доживљај, утисци, разумевање, сазнавање и доживљавање уметничких вредности у књижевном делу.  

Структура књижевног дела  

Тема, мотив (мања тематска јединица); фабула и сиже; лик, карактер, тип, наратор, писац; идеје, мисли и поруке, смисао књижевноуметничког дела; композиција 

књижевног дела (на примерима лирског, епског и драмског дела); језик у књижевноуметничком делу (пишчев избор и распоређивање речи), средства уметничког 

изражавања.  

Дела за обраду  

Сунце се девојком жени - лирска народна песма  

Бановић Страхиња - епска народна песма  

Девојка бржа од коња - народна приповетка  

Лаза Лазаревић - Први пут с оцем на јутрење - уметн. припов.  

Софокле: Антигона - трагедија  

Иво Андрић: О причи и причању (Беседа приликом примања Нобелове награде)  

II. КЊИЖЕВНОСТ СТАРОГ ВЕКА (10 часова)  

Основне информације о развоју, врстама, тематици и особеностима књижевности старог века.  

Еп о Гилгамешу (одломак)  

Хомер - Илијада (одломак - VI певање)  

Библија - из Старог завета; Легенда о потопу; из Новог завета; Јеванђеље по Матеју (Страдање и васкрсење Христово).  

III. СРЕДЊОВЕКОВНА КЊИЖЕВНОСТ (11 часова)  

Почеци словенске писмености; значај рада Ћирила и Методија и њихових ученика. Најстарија словенска писма (глагољица, ћирилица); старословенски језик и 

дела свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;  

- усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности;  

- оспособе се за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова агресивног и асоцијалног 

понашања и за развијање самосвести и личне одговорности;  

- подстичу на саосећање са ближњима и одговорност према другом;  

- развију врлине разборитости и равнотеже и мудрости.  

Општи задаци. Ученици треба да:  

- развијају и негују стваралачки и истраживачки дух у процесу учења и у примени стечених знања;  

- развијају и негују методичност и методичка поступања приликом овладавања сложеним и обимним знањима;  

- усаглашено са општим исходима учења, као и усклађено са узрастом и способностима, даље развијају знања, васпитне вредности и функционалне вештине које 

ће моћи да користе у даљем образовању, у професионалном раду и у свакодневном животу;  

- развијају лични и национални идентитет и осећање припадности држави Србији;  

- формирају вредносне ставове којима се чува национална и светска културна баштина;  

- буду оспособљени за живот у мултикултуралном друштву. 
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рецензије старословенског језика; најстарији споменици јужнословенске културе (Башчанска плоча, Самуилов натпис, Брижински споменик, Мирослављево 

јеванђеље); међусобне везе и утицаји писане и усмене књижевности.  

Сава Немањић (Св. Сава) - Житије Св. Симеона (одломак), Болест и смрт Св. Симеона  

Јефимија - Похвала кнезу Лазару  

Деспот Стефан Лазаревић: Слово љубве  

Усмено предање о Св. Сави (народне песме, приче и легенде - избор).  

IV. НАРОДНА (УСМЕНА) КЊИЖЕВНОСТ (11 часова)  

Народна (усмена) књижевност: појам, битне одлике, основне теме и мотиви, уметничка вредност и значај (синтеза).  

Народна поезија и њен значај у животу и историји српског народа.  

Српска девојка - народна песма  

Кнежева вечера - народна песма  

Марко пије уз рамазан вино - народна песма  

Диоба Јакшића - народна песма  

Ропство Јанковић Стојана - народна песма  

Бој на Мишару - народна песма  

V. ХУМАНИЗАМ И РЕНЕСАНСА (11 часова)  

Хуманизам и ренесанса у Европи и код нас и главни представници (појам, особености, значај).  

Ф. Петрарка - Канцонијер (избор сонета)  

В. Шекспир - Ромео и Јулија  

Сервантес - Дон Кихот (одломак)  

С. Менчетић - Први поглед  

Џ. Држић - Горчије жалости јесу ли гди кому  

M. Држић - Новела од Станца  

VI. БАРОК И КЛАСИЦИЗАМ (6 часова)  

Барок и класицизам и њихови главни представници у Европи и код нас (појам, особеност, значај).  

И. Гундулић - Осман (одломци из И и VIII певања)  

Молијер - Тврдица  

VII. ЛЕКТИРА (5 часова)  

Данте Алегијери: Божанствена комедија (одломак из Пакла, певање V - Паоло и Франческа)  

Д. Киш - Рани јади  

Избор из поезије савремених песника према избору ученика и наставника (D. Радовић, M. Антић, Љ. Симовић и др.).  

VIII. КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ  

На наведеним делима понављају се, проширују, усвајају и систематизују основни књижевно-теоријски појмови.  

Лирско, епско, драмско песништво.  

Лирске ("женске") и епске (јуначке) песме. Епски јунак.  

Епска поезија у прози: приповетка, новела, роман; једноставнији облици епске прозе: мит, предање, бајка, прича. Житије (животопис, биографија), похвала, 

слово.  

Драмска поезија (одлике, подела): трагедија, комедија, драма у ужем смислу речи. Фарса. Драма и позориште. Драмски јунак.  

Стих и проза: Метрика, хексаметар, десетерац, цезура.  
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Средства уметничког изражавања  

Епитет, поређење, персонификација, хипербола, градација, антитеза, метафора, лирски паралелизам. Симбол. Хуманизам, ренесанса, петраркизам, барок, 

класицизам.  

ЈЕЗИК (25 часова)  

I. ОПШТИ ПОЈМОВИ О ЈЕЗИКУ  

Језик као средство комуникације (основни појмови).  

Основни појмови о књижевном (стандардном) језику. Његов национални и културни значај. Однос књижевног језика и дијалеката. Књижевно-језичка култура и 

њен значај.  

Српски језик (место у породици словенских језика, границе).  

II. ЈЕЗИЧКИ СИСТЕМ И НАУКЕ КОЈЕ СЕ ЊИМЕ БАВЕ  

Језик као систем знакова.  

Фонетика и фонологија. Гласови и фонеме. Слог. Прозодија.  

Морфологија. Речи и морфеме. Врсте морфема. Морфологија у ужем смислу (промена речи). Творба речи.  

Синтакса. Реченица као језичка и комуникативна јединица.  

Лексикологија. Лексеме. Лексички фонд (речник, лексика).  

Граматике и речници српског језика и начин њихове употребе.  

III. ФОНЕТИКА  

Гласовни и фонолошки систем српског књижевног језика (понављање и утврђивање систематизације гласова и фонема и њихових карактеристика).  

Морфофонологија. Морфофонолошке алтернације и њихова улога у промени и творби речи. Алтернације у српском књижевном језику (проширивање и 

утврђивање раније стечених знања). Правописна решења.  

Акценатски систем српског књижевног језика (и његово обележавање). Клитике (проклитике и енклитике). Контрастирање акценатског система књижевног језика 

и регионалног дијалекта (где је то потребно). Служење речником за утврђивање правилног акцента.  

IV. ПРАВОПИС  

Основни принципи правописа српског књижевног језика. Правописи и правописни приручници (и служење њима).  

Писање великог слова.  

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (14 часова)  

I. УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

Артикулација гласова, књижевна акцентуација, мелодија реченице, јачина, висина тона, боја гласа, темпо изговора; пауза - логичка и психолошка и њихова 

изражајна функција. Акценат, речи, групе речи, реченице (смисаоница). Отклањање нестандардне акцентуације из ученичког говора.  

Изражајно читање и казивање напамет научених краћих прозних и дијалошких текстова. Рецитовање стихова.  

Коришћење звучних записа у подстицању, процени и снимању изражајног читања, казивања и рецитовања.  

Стилске вежбе. Функционални стилови: разговорни књижевно-уметнички језик.  

II. ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

Правописне вежбе: писање великог слова.  

Стилске вежбе: сажимање писменог састава уз појачавање његове информативности, отклањање сувишних речи и неприкладних израза.  

Домаћи писмени задаци (читање и анализа на часу).  

Четири писмена задатка годишње. 

Начин остваривања програма 

УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА  
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Зависно од разреда и садржаја годишњи фонд часова наставе овог предмета распоређен је тако да је за подручје књижевност издвојено око 60%, а за друга два 

(језик и култура изражавања) око 40% часова.  

У оквиру тог фонда планирани садржаји се обрађују са 70% часова. Осталих 30% часова предвиђено је за понављање, утврђивање, вежбање и систематизовање 

програма.  

Циљ и задаци чине целину и остварују се током четири године - систематски и континуирано - у свим предвиђеним програмско-тематским подручјима и 

видовима рада. Сви садржаји распоређени су по разредима, подручјима, областима и темама уз примену начела поступности, корелације, интеграције и 

примерености узрасту.  

Садржаји књижевности конкретизовани су по разредима, сегментима (књижевност и лектира), а обухватају књижевнотеоријско и књижевноисторијско 

проучавање књижевноуметничких дела и књижевности жанровски распоређених.  

Подручје језик обухвата изучавање језика као система. У садржаје овог подручја уграђени су елементи опште лингвистике и правописа.  

Подручје култура изражавања обухвата облике и врсте у области усменог и писменог изражавања (по разредима). У овој области планиране су говорне и писмене 

вежбе, домаћи задаци и писмени задаци, који треба да се раде наизменично ћирилицом и латиницом.  

Ради што успешније реализације бројних захтева и садржаја неопходна је и стална сарадња наставника српског језика и књижевности с наставницима других 

предмета (историје, сродних општестручних и ужестручних предмета), стручним сарадницима (школским библиотекаром - медијатекаром, педагогом, 

психологом) и органима (стручним активом и већима), родитељима ученика и међуопштинском (регионалном) просветно-педагошком службом; такође је 

корисна сарадња наставника и са одређеним институцијама (народном библиотеком, домом културе, биоскопом, локалним новинама, радио-станицом и др.).  

Квалитет и трајност знања, умења, вештина и навика ученика у многоме зависе од принципа, облика, метода и средстава који се користе у образовно-васпитном 

процесу. Због тога савремена настава српског језика и књижевности претпоставља остваривање битних задатака и садржаја програма уз максимално могућу 

мисаону активност ученика (субјеката у настави), поштовање одређених дидактичких принципа (посебно: свесне активности ученика, научности, примерености, 

поступности, систематичности и очигледности), као и адекватну примену оних наставних облика, метода, поступака и средстава чију су вредност утврдиле 

савремена пракса и методика наставе српског језика и књижевности (пре свега: разни видови групног и индивидуалног рада примерени могућностима ученика, 

методе - дијалошка, текстуално-графичке демонстрације и самосталних радова ученика, средства - уџбеници, приручници, разне врсте текстова и графичких 

приказа, графофолије, наставни и други филмови, радио и телевизијске емисије и сл.). Избор одређених наставних облика, метода, поступака и средстава 

условљен је, пре свега, наставним садржајем и циљевима (образовним, васпитним и функционалним), које треба остварити на једном часу српског језика и 

књижевности.  

Редовна настава српског језика и књижевности изводи се у специјализованим учионицама и кабинетима за овај предмет, који треба да буду опремљени у складу 

са нормативима за средње стручне школе. Делимично, она се организује и у другим школским просторијама (библиотеци - медијатеци, читаоници, 

аудиовизуелној сали и сл.).  

У настави српског језика и књижевности користе се одобрени уџбеници и приручници и библиотечко-информацијска грађа од значаја за остваривање задатака и 

садржаја програма овог предмета, односно за систематско оспособљавање ученика за самостално коришћење разних извора сазнања у настави и ван ње.  

У односу на досадашњи, овај програм доноси извесне промене и новине, које треба имати у виду приликом планирања (глобалног и оперативног) и реализације 

предвиђених задатака и садржаја. Посебно су значајне ове промене и новине у програму: измењен је недељни и годишњи фонд часова у свим разредима средњих 

стручних школа као и начин расподеле предвиђеног годишњег фонда часова на поједине сегменте програма; обезбеђен је адекватнији однос између часова обраде 

и других типова часова: кориговани су циљ и задаци наставе; измењени су структура и садржаји подручја књижевност и језик; у програм је укључен садржај 

проучавања књижевног дела. Уведена је област лектире, укључени су нови аутори и наслови; одређени су основни књижевнотеоријски појмови који се усвајају 

током обраде одговарајућих дела: створени су предуслови за креативно испољавање наставника и прилагођавање васпитно-образовног рада различитим 

ситуацијама у пракси, као и за појачавање стваралачке сарадње наставника и ученика.  

КЊИЖЕВНОСТ  

Ово програмско-тематско подручје обухвата најзначајнија дела из српске и светске књижевности, која су распоређена у књижевноисторијском континуитету од 
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старог века до данас. Од историјског континуитета одступа се само у поглављу увод у проучавање књижевног дела у И разреду и проучавање књижевног дела у 

IV разреду, као и у поглављу лектира.  

Програм I разреда је за почетак предвидео увод у проучавање књижевног дела (књижевнотеоријски приступ) како би се избегло нагло прелажење са тематског 

проучавања, карактеристичног за наставу овог предмета у основној школи, на проучавање историје књижевности, тј. изучавање књижевноуметничких дела у 

историјском контексту. Уз тај основни разлог треба имати у виду и друга преимућства оваквог приступа: наставник ће стећи увид у књижевноисторијска знања 

која су ученици понели из основне школе. Та знања ће се систематизовати, проширити и продубити, чиме ће се остварити ваљанији пут за сложенији и 

студиознији приступ књижевним делима какав захтева програм књижевности у средњим стручним школама.  

Наставник српског језика и књижевности у средњим стручним школама треба да пође од претпоставке да је ученик у основној школи стекао основна знања:  

- из теорије књижевности: тема, мотив, фабула; лик, карактер; структура прозног књижевног дела; књижевни родови и врсте;основна језичкостилска изражајна 

средства; усмена и писана књижевност; структура лирске песме; стих, строфа, рима, ритам; структура драмског дела; дијалог, монолог, драмска врста, драма и 

позориште, филм, радио-драма, телевизијска драма;  

- из основа сценске и филмске културе: слика, реч, звук, филмска музика, ситуација, радња, јунаци филма, елементи филмског израза, филмске врсте, од 

синопсиса до сценарија; филм, телевизија, књижевност (сличност и разлике).  

Са стеченим знањима, која се у програму средњих стручних школа проширују и продубљују, ученик може активно да учествује у интерпретацији књижевног 

дела.  

Интерпретативно-аналитички методички систем је основни вид наставе књижевности и њега треба доследно примењивати приликом упознавања ученика са 

изабраним књижевним делима која су предвиђена програмом. Наравно, не треба очекивати да се сва програмом предвиђена дела обрађују на нивоу 

интерпретације као најпотребнијег аналитичко-синтетичког приступа књижевном делу. Наставник треба да процени на којим ће делима радити интерпретацију, а 

на којим осврт, приказ или, пак, проблемско-стваралачки методички систем.  

Нема сумње да овакав програм књижевности у средњим стручним школама повремено тражи и примену експликативног методичког система када се мора чути 

наставникова реч, и то најчешће приликом давања информација о епохама које се проучавају, као и у свим другим ситуацијама у којима наставник не може 

рачунати на ученикова предзнања (на пример: основне информације о почецима писмености, да је његов говор модел правилног, чистог и богатог језика каквом 

треба да теже његови ученици). Књижевна дела из програма лектира имају равноправан третман са делима из обавезног програма књижевности и обрађују се по 

истом методичком систему. Треба напоменути да се из лектире која је дата по избору ученика и наставника не морају обрадити сви писци, већ књижевно дело 

оног писца за које се опредељују ученици и наставник.  

ЈЕЗИК  

Програм наставе језика у средњим стручним школама конципиран је тако да омогући ученицима стицање знања и о језику као друштвеној појави и о језику као 

систему знакова. Циљ је да ученици, поред знања о свом матерњем језику, стекну и опште лингвистичка односно социолингвистичка знања неопходна 

образованом човеку. Ова општа знања су функционално повезана са наставом матерњег језика. Главни део тих знања обрађује се у сегменту општи појмови о 

језику (на почетку програма за први и на крају програма за четврти разред). Као у уводном делу сегмента књижевни језик (у првом разреду) и сегменту језички 

систем и науке које се њиме баве; али се општи појмови обрађују и током целе наставе - у вези са одговарајућим партијама о српском као матерњем језику. 

Инсистирање на једном теоријски и методички вишем нивоу изучавању језичких појава даје нови квалитет настави која обухвата и знања с којима су се ученици 

сретали у основној школи. Ова знања, поред своје општеобразовне вредности и значаја за олакшавање и побољшавање наставе српског језика, треба да послуже и 

лакшем савлађивању градива из страних језика.  

Део програма књижевни језик (први разред) вишеструко је значајан. Његовом реализацијом ученици треба да стекну знања и изграде одговарајуће ставове о 

српском књижевном језику и о значају књижевнојезичке норме и језичке културе. Овај део програма укључује и наставу о развоју књижевног језика.  

У сегменту програма посвећеног организацији и функционисању језичког система не обрађују се само чисто граматички аспекти језичког система већ се 

обухватају и функционални аспекти. Зато су, између осталог, у синтаксу унети и елементи лингвистике текста и граматике. Посебан је значај дат лексикологији 

(која се надовезује на део о творби речи), и то не само да би ученици стекли више знања о речничком благу свога језика него и да би развили правилан однос 
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према разним појавама у лексици.  

У обради свих сегмената програма треба се надовезивати на знања која су ученици стекли током претходног школовања. Међутим, овде није реч о простом 

обнављању и утврђивању раније стечених знања, него о добијању целовите слике о српском језику, и као што је већ речено, о усвајању једног квалитативно 

вишег приступа проучавању језичке организације и језичких законитости.  

Веома је важно да се настава језика повеже са осталим деловима овог наставног предмета. Наиме, ова настава пружа лингвистичка знања која ће бити подлога за 

тумачење језика и стила књижевних дела, с тим што ова дела пружају и одговарајући материјал за уочавање естетске функције језика. С друге стране, настава 

језика се мора повезати и са наставом културе изражавања. Тиме ће лингвистичка знања (о акценатском систему, творби речи, лексикологији, синтакси итд.), као 

и проучавање правописа, допринети да ученици боље и поступније усвоје књижевнојезичку норму и да побољшају своје изражајне способности.  

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА  

Вежбе у усменом изражавању треба у средњим стручним школама да дају одређени степен правилне артикулације, дикције, интонације, ритма и темпа у читању и 

казивању лирског, епског и драмског текста. Ове се вежбе, по правилу, реализују у току обраде књижевног текста на тај начин што ће наставник, директно, 

својим читањем, говорењем или уз помоћ снимка, анализирати одговарајуће елементе правилног усменог изражавања како би их ученици уочили. Стечена 

сазнања трансформишу се у вештине и умења на тај начин што ученици интерпретирањем књижевних текстова настоје да сами достигну одговарајући степен 

вештине и умења ове врсте. Стечене способности се даље увежбавају различитим облицима усменог изражавања ученика (извештавање, расправљање, 

реферисање и др.). Већина предвиђених облика ове наставе непосредно се укључује у наставу књижевности или примене за израду писмених састава.  

У првом разреду веома је упутно да наставник ученицима демонстрира методологију израде писменог састава. У том смислу корисно је комбиновати индукцију и 

дедукцију. На одабраном узорку (расправа, извештај и др.) треба анализирати његову композицију, функцију одељака и остале елементе (примереност стила и 

сл.). Затим се ученицима може дати задатак да припреме грађу о једној теми, али да прикупљену грађу не обликују већ да се то уради на часу. Вежба у 

методологији израде писменог састава на основу прикупљене грађе требало би да буде демонстрација целокупног поступка израде писменог састава: од анализе 

теме, одређивања њеног тежишта, селекције прикупљене грађе, распореда појединости с гледишта добре композиције, до обликовања грађе и рада на 

усавршавању текста. Рационализација наставе у овом послу постиже се на тај начин што ће узорак текста бити у вези с књижевним делом из програма за 

одређени разред.  

И диференцирање функционалних стилова ваља обављати на узорцима које је наставник одабрао. Да би ученик био оспособљен да свој језик и начин изражавања 

подеси врсти писменог састава (излагања), треба да напише конкретан састав (припреми излагање). Вежбе ове врсте треба понављати све док сваки ученик не 

буде оспособљен да се служи одређеним облицима изражавања. Да би се постигао већи наставни учинак, корисно је наћи неопходну психолошку мотивацију. 

Због тога ученике треба обавестити не само о коначном циљу који се жели постићи одређеним системом вежбања него и о сврсисходности појединих 

парцијалних вежбања која чине интегралну целину. Тако, на пример, ако су ученици обавештени да ће следећи писмени задатак бити у форми расправе или 

приказа, онда и конкретне вежбе треба да буду подређене том циљу. Наставник ће на одабраном моделу конкретног облика изражавања показати ученицима 

његове битне карактеристике, подразумевајући ту и примереност језика и стила. После тога ученици у форми домаћег задатка чине прве покушаје да самостално 

напишу састав одређене врсте. Читањем и коментарисањем домаћих задатака ученици се даље оспособљавају у писменом изражавању и овладавању одређеним 

врстама састава. Када је наставник стекао утисак да су сви ученици релативно овладали одређеном врстом писменог изражавања, утврђује час израде школског 

писменог задатка. Резултати таквог поступка показују се у школском писменом задатку, па се на основу њих планира даљи рад на усавршавању културе 

изражавања ученика. Ако више ученика не постигне одређени успех, цео се процес понавља.  

Оквирни број часова који је предвиђен за усмено и писмено изражавање означава укупно време, а не и број вежби у току наставне године (препоручује се 

организовање већег броја краћих вежби с прецизно одређеним циљевима).  

Начин провере  остварености исхода 

Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По правилу, наставник је 

обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу на часу (делу часа). Поред писмених, у 

складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака (усмених, практичних - примерених могућностима ученика 
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и њиховој оптерећености разним обавезама). Израда школског писменог задатка, по правилу, траје један час. Изузетно, кад то поједини облици писменог 

изражавања изискују, израда задатака може трајати и дуже од једног часа.Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра 

прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба 

оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 

 

Наставни предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Први 

Образовни профил: Техничар за индустријску фармацеутску технологију 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ наставе страног 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.  

Посебан циљ наставе страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се страни језик 

користи ради информисаности и оспособљености за једноставну пословну комуникацију у усменом и писаном облику.  

Задаци наставе страног језика су да ученици:  

- буду оспособљени да у школској и ван школској свакодневници могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано и сходно ситуацији;  

- продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да страни језик функционално користе и после завршетка свог образовања 

(током студија, у будућем послу или даљем образовању);  

- стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да уоче контрасте и врше поређења у односу на сопствену стварност;  

- буду оспособљени да се компетентно и самосвесно споразумевају са људима из других земаља, усвајају норме вербалне и невербалне комуникације у складу са 

специфичностима језика који уче, као и да наставе, у оквиру формалног образовања и самостално, учење другог и трећег страног језика;  

- до краја трећег разреда средње стручне школе савладају први страни језик до нивоа Б1+ према Заједничком европском оквиру.  

Напомена:  

Истичемо да ће степен постигнућа по језичким вештинама варирати, односно да ће рецептивне вештине (разумевање говора и читање) бити на предвиђеном 

нивоу, док се за продуктивне вештине (говор, интеракција, медијација и писање) може очекивати да буду за један ниво ниже (на пример, Б1+ рецептивно, Б1 

продуктивно).  

Комуникативне функције:  
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1. Представљање себе и других  

2. Поздрављање (састајање, растанак;формално, неформално, специфично по регионима)  

3. Идентификација и именовање особа, објеката, боја, бројева итд.  

4. Давање једноставних упутстава и команди  

5. Изражавање молби и захвалности  

6. Изражавање извињења  

7. Изражавање потврде и негирање  

8. Изражавање допадања и недопадања  

9. Изражавање физичких сензација и потреба  

10. Исказивање просторних и временских односа  

11. Давање и тражење информација и обавештења  

12. Описивање и упоређивање лица и предмета  

13. Изрицање забране и реаговање на забрану  

14. Изражавање припадања и поседовања  

15. Скретање пажње  

16. Тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања  

17. Тражење и давање дозволе  

18. Исказивање честитки  

19. Исказивање препоруке  

20. Изражавање хитности и обавезности  

21. Исказивање сумње и несигурности  

Тематика 

Садржај 

Обновити реченичне моделе обухваћене програмом за основну школу. Ред речи у реченици. Место прилога и прилошких одредби.  

- Питања 

а) "WH" questions 

"Where are you going?" "How can we get there?" 

б) Алтернативна питања 

"Did you take a bus or did you walk?" 

в) Учтива питања 

"Would you open the window, please?" 

г) Питања са предлогом на крају (Р) 

"What are you looking for?" 

- Индиректни говор 

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

"I'll come as soon as I can". He says that he will come as soon as he can. 

б) молбе, захтеви, наредбе 

Come back!" He told me to come back. 
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"Pass me the bread, please." He asked me to pass him the bread. 

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

- Yes/No questions 

"Have you seen Mary?" He wants to know if I have seen Mary. 

- "WH" questions 

"Where are you going?" He aks where I am going. 

II ИМЕНИЧКА ГРУПА  

1. Члан 

- Обновити и утврдити употребу одређеног и неодређеног члана. 

- Одређени члан уз имена годишњих доба, оброка, назива држава. 

The spring of 1957 was very warm. The breakfast we had yesterday was very good. He lives in the USA. 

- Неодређени члан у изразима за време, количину, меру и у узвичним реченицама 

50 miles an hour, 16 dinars a kilo, two pounds a yard  

What a mess! 

- Нулта члан уз имена спортова и игара 

He plays volleyball. 

2. Именице 

- Множина именица - обновити 

- Конгруенција именица са глаголом у једнини  

news, information, furniture, mathematics, i dr. 

The news is on at ten o'clock. Mathematics is a difficult subject. 

- Збирне именице са глаголом у множини 

people, cattle, police i dr. 

There were a lot of people in the street. The cattle are sold.. 

- Синкретизам једнине и множине 

sheep, deers, trout i dr. 

- Други номинали - герунд 

а) у функцији субјекта 

Swimming is my favourite sport. 

б) у функцији објекта (после глагола  like, hate, start, sopt и др.) 

She likes cooking. 

3. Заменички облици 

а) Заменице 

- Обновити оне личне, показне, присвојне, релативне и одричне заменице предвиђене програмом за основну школу. 

- Узајамно-повратне заменице -  each other, one another 

Mary and Peter see each other almost every day. People from different countries can hardly understand one another. 

It is raining. It is cold. 

- Неодређено  ONE 

I lost a friend but you gained one. 
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б) Детерминатори 

- Неодређени детерминатори -  some, any 

They want some paper. I don't have any bread left. 

- Одрични детерминатор но 

There are no eggs in the fridge. There's no water in the glass. 

4. Придеви 

Обновити поређење придева 

5. Бројеви 

Децимали, разломци; четири рачунске радње 

6. Квантификатори 

Обновити many/муцх, а лот оф/лотс оф; few/литтле 

III ГЛАГОЛСКА ГРУПА  

1. Глаголи 

- Време и аспект глагола 

- Обновити глаголске облике предвиђене програмом за основну школу 

-  The Simple present Tense за изражавање будуће радње 

What time does your plane take off? 

- The Present Perfect Tense - проширити употребу прилошким одредбама lately, recently 

The Present Perfect Continuous Tense (R) 

She has been living in London for two years now. 

- The Past Perfect Tense 

When we came the train had already left. 

- Модални глаголи 

а)  can (be able to, be allowed to), could 

Sorry, but I can't come tomorrow. Can I smoke in here? 

Could I smoke in here? 

b) must (have/got/to, be obliged to) 

I've got to go now. 

- Пасивне конструкције - за истицање безличности и за навођење научних чињеница 

The new motorway has been opened to traffic. Oxygen is found in the air. 

- Двочлани глаголи (фразални и предлошки) 

apply for, shout for, bring up i dr. 

2. Прилози 

Поређење прилога  

3. Предлози 

Обнављање 

IV ТВОРБА РЕЧИ 

Најчешћи префикси и суфикси за творбу придева 

il-, im-, ir-, un-; -able, -ful, -less, i dr. 
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V ОРТОГРАФИЈА 

Основна правила интерпункције. Писање великих слова. 

VI ЛЕКСИКОЛОГИЈА  

Идиоми и фразеологизми 

VII ЛЕКСИКОГРАФИЈА  

Структура и коришћење двојезичних речника 

Начин остваривања програма 

Програм првог страног језика намењен је трогодишњем и четворогодишњем образовању и васпитању у средњим стручним школама и чини заокружену целину са 

програмом страних језика за основну школу, обезбеђујући тако континуитет учења страног језика започетог у основној школи.  

Структуру програма чине:  

а) захтеви и садржаји који су заједнички за трогодишње и четворогодишње школовање;  

б) захтеви и садржаји који су диференцирани према разликама у фонду часова и укупној оријентацији датог типа школе;  

- школски писмени задаци (за сваки разред по два писмена задатка);  

- језички садржаји (за сваки језик и сваки разред посебно).  

Облици наставе  

Комуникативна настава страних језика се реализује тако што се примењују различити облици рада као нпр. рад у групама и паровима, рад у пленуму или 

појединачни уз примену додатних средстава у настави (аудио-визуелних материјала, информационо-технолошких извора, игара, аутентичног материјала, итд.), 

као и уз примену принципа наставе по задацима (таск-басед лангуаге теацхинг; enseñanza пор тареас, хандлунгсориентиертер ФСУ...)  

Препоруке за реализацију наставе  

У наставном процесу неопходно је ускладити улоге наставника, ученика и наставних средстава. Наставник мора да добро одреди колико времена на часу може да 

буде потрошено на фронтална излагања и објашњења, фронталне активности као што су питања и одговори (разликујући при том референцијална, демонстративна 

и тест питања) као и на остале облике рада.  

Наставници треба да схвате да су њихови поступци којима одражавају своје ставове и способности најважнији део окружења за учење и усвајање језика. Стога је 

неопходно да наставник прида значај:  

- вештинама подучавања;  

- вештинама организовања рада у учионици;  

- способностима да спроводи истраживања праксе и да размишља о свом искуству;  

- стиловима подучавања;  

- разумевању тестирања, оцењивања и евалуације и способностима за њихово спровођење;  

- знањима и способностима да предаје социокултурне садржаје;  

- интеркултурним ставовима и вештинама;  

- знањима о естетској вредности књижевности и способностима да развије такво разумевање код ученика;  

- способностима за индивидуализацију рада у одељењу у којем наставу похађају типови ученика с различитим способностима за учење.  

Ови релевантни квалитети и способности се најбоље развијају када наставник:  

- надгледа, прати рад и одржава ред у учионици;  

- стоји на располагању ученицима и пружа им индивидуалне савете;  

- преузме улогу супервизора и фацилитатора уважавајући примедбе у вези са њиховим учењем, реагујући на њих и координирајући њихове активности.  

Стога се у настави страних језика препоручују следеће активности којима се гарантује најефикаснија реализација наставног програма, и то су:  
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- слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом који чита наставник или који ученици чују са звучних записа;  

- рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације, итд.);  

- мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу или родитеље и сл.);  

- дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим трајањем, док су дискусије 

спонтаније и неприпремљене интеракције на одређену тему);  

- обимнији пројекти који се раде у учионици и ван ње у трајању од неколико недеља до читавог полугодишта уз конкретно видљиве и  мерљиве производе и 

резултате;  

- усклађивање Програмом предвиђене граматичке грађе са датим комуникативним функцијама и темама, и то у склопу језичких активности разумевања (усменог) 

говора и писаног текста, усменог и писменог изражавања и медијације;  

- евалуација (формативна која се спроводи током године и служи усмеравању даљег тока наставе и сумативна на крају године која указује на остварење циљева и 

задатака) и самоевауација (језички портфолијо) ученичких постигнућа.  

Важан циљ у учењу страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се језик користи ради 

информисаности и оспособљености за једноставну комуникацију у усменом и писаном облику на страном језику. Тај сегмент наставе  страног језика који се 

прогресивно увећава од 20 до 50% током трогодишњег односно четворогодишњег образовања мора да буде јасно дефинисан и у складу са исходима везаним за 

квалификације струке.  

Неопходно је да стручна тематика која се обрађује на страном језику прати исходе појединих стручних предмета и буде у корелацији са њима. Реализација наставе 

језика струке се много више огледа у развијању рецептивних него продуктивних вештина јер је сврха учења страног језика, у првој линији, усмерена на то да се 

ученици оспособе да прате одређену стручну литературу у циљу информисања, праћења иновација и достигнућа у области струке, усавршавања и напредовања. 

Стога је спектар текстова који се препоручују велики: шематски прикази, упутства о примени апарата, инструмената или пак материјала, хемикалија, рецепти, 

декларације, краћи стручни текстови чији је садржај релевантан за тематске садржаје стручних предмета, извештаји, каталози, програми сајамских активности и 

сл. Веома је битно у раду са таквим текстовима одредити добру дидактичку подршку. Добро осмишљени налози упућују на то да одређене текстове, у зависности 

од тежине и важности информација које они носе, треба разумети глобално, селективно или пак детаљно. Продуктивне вештине треба ограничити на строго 

функционалну примену реалну за захтеве струке. То подразумева писање кратких порука, мејлова у оквиру пословне комуникације (поруџбенице, рекламације, 

захтеви, молбе) и вођење усмене комуникације која омогућава споразумевање на основном нивоу било у директном контакту са саговорником или у телефонском 

разговору. 

Начин провере  остварености исхода 

Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По правилу, наставник је 

обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу на часу (делу часа). Поред писмених, у 

складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака (усмених, практичних - примерених могућностима ученика и 

њиховој оптерећености разним обавезама). 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: РУСКИ  ЈЕЗИК 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Први 

Образовни профил: Техничар за индустријску фармацеутску технологију 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ наставе страног 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.  

Посебан циљ наставе страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се страни језик 

користи ради информисаности и оспособљености за једноставну пословну комуникацију у усменом и писаном облику.  

Задаци наставе страног језика су да ученици:  

- буду оспособљени да у школској и ван школској свакодневници могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано и сходно ситуацији;  

- продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да страни језик функционално користе и после завршетка свог образовања 

(током студија, у будућем послу или даљем образовању);  

- стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да уоче контрасте и врше поређења у односу на сопствену стварност;  

- буду оспособљени да се компетентно и самосвесно споразумевају са људима из других земаља, усвајају норме вербалне и невербалне комуникације у складу са 

специфичностима језика који уче, као и да наставе, у оквиру формалног образовања и самостално, учење другог и трећег страног језика;  

- до краја трећег разреда средње стручне школе савладају први страни језик до нивоа Б1+ према Заједничком европском оквиру.  

Напомена:  

Истичемо да ће степен постигнућа по језичким вештинама варирати, односно да ће рецептивне вештине (разумевање говора и читање) бити на предвиђеном 

нивоу, док се за продуктивне вештине (говор, интеракција, медијација и писање) може очекивати да буду за један ниво ниже (на пример, Б1+ рецептивно, Б1 

продуктивно).  

Комуникативне функције:  

1. Представљање себе и других  

2. Поздрављање (састајање, растанак;формално, неформално, специфично по регионима)  

3. Идентификација и именовање особа, објеката, боја, бројева итд.  

4. Давање једноставних упутстава и команди  
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5. Изражавање молби и захвалности  

6. Изражавање извињења  

7. Изражавање потврде и негирање  

8. Изражавање допадања и недопадања  

9. Изражавање физичких сензација и потреба  

10. Исказивање просторних и временских односа  

11. Давање и тражење информација и обавештења  

12. Описивање и упоређивање лица и предмета  

13. Изрицање забране и реаговање на забрану  

14. Изражавање припадања и поседовања  

15. Скретање пажње  

16. Тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања  

17. Тражење и давање дозволе  

18. Исказивање честитки  

19. Исказивање препоруке  

20. Изражавање хитности и обавезности  

21. Исказивање сумње и несигурности  

Тематика 

Садржај 

Реченица 

Однос реченица у сложеној реченици: независно-сложене и зависно-сложене реченице. Управни и неуправни говор. 

Именице 

Варијанте падеšких наставака: локатив једнине на -у: о береге/на берегу, о лесе/в лесу, о  крае/на краю;; номинатив множине на -a, -я, -ья, -e: города, учителя, 

деревья, граждане 

Именице којима се означавају професије људи, њихова национална и територијална припадност. Промена именица на- ия, -ие, - мя.;. 

Именице плуралија тантум (рецептивно).  

Непроменљиве именице (рецептивно).  

Презимена на -ов, -ев (Петров, Фадеев i sl.). 

Обнављање и систематизација основних имениčких промена. 

Заменице  

Одричне заменице:  никто, ничто, никакой, ничей. Neodređene zamenice: кто-то, кто-нибудь, некоторый, несколько. 

Обнављање и систематизација обрађених заменица у основној школи. 

Придеви 

Поређење придева: компаратив придева типа:  старший, младший; прост облик суперлатива:,  ближайший, простейший, худший. Присвојни придеви на-ов, -ев, -

ский.. Придеви за означавање простора и времена:  сегодняшний, здешний. 

Рекција придева: уочавање разлика између руског и матерњег језика (больной чем, готовшй к чему, способный к чему i sl.)  

Бројеви 

Принципи промене основних бројева: 1, 2, 3, 4; 5-20 и 30; 40, 90, 100; 500-900; 1000 и њихова употреба у најчешћим структурама за исказивање количине (броја) и 
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времена с предлозима:  с - дo, с - пo, от - дo, к и др. Исказивање времена по сату у разговорном и службеном стилу. 

Четири основне рачунске радње (рецептивно). 

Глаголи 

Најчешће алтернације основе у презенту и простом будућем времену. Творба вида помоћу префикса, суфикса, основе. 

Потенцијал - грађење и употреба. 

Глаголи кретања: кретање у одређеном правцу, неодређено кретање и кретање једном у оба правца; активирање до сада обрађених глагола кретања  /идти - ходить, 

ехать - ездить, бегать - бежать, плышть - плавать, лететь - летать, нести - носить, вести - водить, везти - возить;  рецептивно усвајање нови глагола кретања:  гнать 

- гонять, ползти - ползать. 

Глаголски прилози (рецептивно). 

Рекција глагола: уочавање разлика између руског и матерњег језика (поблагодарить кого за что, пожертвовать кем-чем, напоминать о ком-чём i sl.). 

Прилози 

Прилози и прилошке одредбе за место, време, начин и количину. 

Поређење прилога. 

Предлози 

Најфреквентнији предлози чија се употреба разликује у односу на матерњи језик ( для; с генитивом, из-за с генитивом у одредби одвајања од места и узрока, из-

под с генитивом у одредби одвајања од места, к; с дативом у временској одредби но; с дативом у атрибутској, просторној и узроčној одредби и сл.). 

Везници 

Најфреквентнији прости и сложени везници у независно-сложеним и зависно-сложеним реченицама (а, да, и, но, или, если, пока, потому что, так как, перед тем 

как  и сл.). 

Реченични модели 

Реченичне моделе предвиђене програмом за основну школу и даље примењивати у различитим варијацијама и комбинацијама. При том тежити да се уоче 

сличности и разлике у изражавању истих односа у руском и матерњем језику. У овом разреду посебну пажњу посветити моделима у потврдном, одричном и 

упитном облику за исказивање следећих односа: 

Субјекатско-предикатски односи 

Реченице са именским предикатом 

а) копуле: быть, стать, являться 

Его отец был врачом, а он станет инженером. 

Это утверждение являеться спорным. 

б) одсуство копуле 

Его брат токарь по металлу. 

Она сегодня веселая. 

Он сильнее всех.  

Објекатски односи 

Реченице са: 

а) директним објектом 

Мы купили новый учебник. 

Я не получил ответа. 

б) индиректним објектом 

Он их поблагодарил за помощь. 
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Эта фотография напоминает о прошлом  

в) зависном реченицом 

Брат в письме сообщает, что он летом приедет к нам.  

Просторни односи  

Реченице с одредбом 

а) израженом прилогом 

Я иду туда (вниз, наверх, внутрь, домой). 

Он остался там (внизу, наверху, внутри). 

б) израженом зависним падежом 

Машина появилась из-за угла.  

Кошка вылезла из - под дивана. 

Мы долго гуляли по городу.  

Временски односи 

Реченице са одредбом 

а) израженом прилогом 

Я пришёл раньше тебя. 

б) израженом зависним падежом.  

Они вернулись к вечеру (к трем часам). 

Я сегодня работал с пяти до семи часов.  

Начински односи 

Реченице са одредбом израженом прилогом 

Он хорошо говорит по-русски.  

Он пишет более красиво, чем ты.  

Она поёт красивее всех.  

Узрочни односи 

Реченице са одредбом израженом зависним падежом 

Он не приехал в срок по болезни. 

Атрибутивни односи  

Реченице с атрибутом 

а) у суперлативу 

А. С. Пушкин явлаяется величайшим русским поэтом  

б) у зависном падежу  

Я забыл тетрадь по русскому языку.  

Ортографија 

Интерпункција - основна правила. Подела речи на слогове. Писање великих слова. 

Лексикологија 

Најчешћи префикси и суфикси. 

Лексикографија 

Структура двојезичних речника и служење њима. 
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Начин остваривања програма 

Програм првог страног језика намењен је трогодишњем и четворогодишњем образовању и васпитању у средњим стручним школама и чини заокружену целину са 

програмом страних језика за основну школу, обезбеђујући тако континуитет учења страног језика започетог у основној школи.  

Структуру програма чине:  

а) захтеви и садржаји који су заједнички за трогодишње и четворогодишње школовање;  

б) захтеви и садржаји који су диференцирани према разликама у фонду часова и укупној оријентацији датог типа школе;  

- школски писмени задаци (за сваки разред по два писмена задатка);  

- језички садржаји (за сваки језик и сваки разред посебно).  

Облици наставе  

Комуникативна настава страних језика се реализује тако што се примењују различити облици рада као нпр. рад у групама и паровима, рад у пленуму или 

појединачни уз примену додатних средстава у настави (аудио-визуелних материјала, информационо-технолошких извора, игара, аутентичног материјала, итд.), 

као и уз примену принципа наставе по задацима (таск-басед лангуаге теацхинг; enseñanza пор тареас, хандлунгсориентиертер ФСУ...)  

Препоруке за реализацију наставе  

У наставном процесу неопходно је ускладити улоге наставника, ученика и наставних средстава. Наставник мора да добро одреди колико времена на часу може да 

буде потрошено на фронтална излагања и објашњења, фронталне активности као што су питања и одговори (разликујући при том референцијална, демонстративна 

и тест питања) као и на остале облике рада.  

Наставници треба да схвате да су њихови поступци којима одражавају своје ставове и способности најважнији део окружења за учење и усвајање језика. Стога је 

неопходно да наставник прида значај:  

- вештинама подучавања;  

- вештинама организовања рада у учионици;  

- способностима да спроводи истраживања праксе и да размишља о свом искуству;  

- стиловима подучавања;  

- разумевању тестирања, оцењивања и евалуације и способностима за њихово спровођење;  

- знањима и способностима да предаје социокултурне садржаје;  

- интеркултурним ставовима и вештинама;  

- знањима о естетској вредности књижевности и способностима да развије такво разумевање код ученика;  

- способностима за индивидуализацију рада у одељењу у којем наставу похађају типови ученика с различитим способностима за учење.  

Ови релевантни квалитети и способности се најбоље развијају када наставник:  

- надгледа, прати рад и одржава ред у учионици;  

- стоји на располагању ученицима и пружа им индивидуалне савете;  

- преузме улогу супервизора и фацилитатора уважавајући примедбе у вези са њиховим учењем, реагујући на њих и координирајући њихове активности.  

Стога се у настави страних језика препоручују следеће активности којима се гарантује најефикаснија реализација наставног програма, и то су:  

- слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом који чита наставник или који ученици чују са звучних записа;  

- рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације, итд.);  

- мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу или родитеље и сл.);  

- дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим трајањем, док су дискусије 

спонтаније и неприпремљене интеракције на одређену тему);  

- обимнији пројекти који се раде у учионици и ван ње у трајању од неколико недеља до читавог полугодишта уз конкретно видљиве и мерљиве производе и 
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резултате;  

- усклађивање Програмом предвиђене граматичке грађе са датим комуникативним функцијама и темама, и то у склопу језичких активности разумевања (усменог) 

говора и писаног текста, усменог и писменог изражавања и медијације;  

- евалуација (формативна која се спроводи током године и служи усмеравању даљег тока наставе и сумативна на крају године која указује на остварење циљева и 

задатака) и самоевауација (језички портфолијо) ученичких постигнућа.  

Важан циљ у учењу страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се језик користи ради  

информисаности и оспособљености за једноставну комуникацију у усменом и писаном облику на страном језику. Тај сегмент наставе  страног језика који се 

прогресивно увећава од 20 до 50% током трогодишњег односно четворогодишњег образовања мора да буде јасно дефинисан и у складу са исходима везаним за 

квалификације струке.  

Неопходно је да стручна тематика која се обрађује на страном језику прати исходе појединих стручних предмета и буде у корелацији са њима. Реализација наставе 

језика струке се много више огледа у развијању рецептивних него продуктивних вештина јер је сврха учења страног језика, у првој линији, усмерена на то да се 

ученици оспособе да прате одређену стручну литературу у циљу информисања, праћења иновација и достигнућа у области струке, усавршавања и напредовања. 

Стога је спектар текстова који се препоручују велики: шематски прикази, упутства о примени апарата, инструмената или пак материјала, хемикалија, рецепти, 

декларације, краћи стручни текстови чији је садржај релевантан за тематске садржаје стручних предмета, извештаји, каталози, програми сајамских активности и 

сл. Веома је битно у раду са таквим текстовима одредити добру дидактичку подршку. Добро осмишљени налози упућују на то да одређене текстове, у зависности 

од тежине и важности информација које они носе, треба разумети глобално, селективно или пак детаљно. Продуктивне вештине треба ограничити на строго 

функционалну примену реалну за захтеве струке. То подразумева писање кратких порука, мејлова у оквиру пословне комуникације (поруџбенице, рекламације, 

захтеви, молбе) и вођење усмене комуникације која омогућава споразумевање на основном нивоу било у директном контакту са саговорником или у телефонском 

разговору. 

Начин провере  остварености исхода 

Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По правилу, наставник је 

обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу на часу (делу часа). Поред писмених, у 

складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака (усмених, практичних - примерених могућностима ученика и 

њиховој оптерећености разним обавезама). 

 Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: МУЗИЧКА УМЕТНОСТ 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Први 

Образовни профил: Техничар за индустријску фармацеутску технологију 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

35    

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6 /2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ наставе предмета је развијање свести о значају и улози музичке уметности у развоју цивилизације и друштва; стицање знања о основним музичко-теоријским 

појмовима, формирање музичког укуса и развијање навике слушања вредних музичких остварења.  

Задаци наставе су да ученици: 

- прошире знање о музичко-теоријским појмовима;  

- стекну знања о музици различитих епоха;  

- оспособе за уочавање разлика и сличности између наше и других традиција и култура у домену музике;  

- развију навике слушања музике, формирају музички укус и оспособе се за разумевање музичког дела;  

- упознају изражајна средстава музичке уметности;  

- буду оспособљени за разликовање музичких стилова;  

- буду оспособљени да препознају и именују основне музички елементе који се односе на динамику, темпо, облик дела;  

- унапреде способност разликовања боје звука инструмената;  

- разумеју однос између избора извођачког састава и садржаја музике;  

- буду оспособљени да препознају најзначајнија музичка дела по епохама. 

Садржај 

Почеци музике. Извори и документа. Музика и магија.  

Значај музике у животу и друштву; значај музике код старих народа (првобитна заједница и стари век)  

Примери: Песме и игре.  

Музика старих источних народа. Музика Грчке и Рима.  

Развој музике у средњем веку (духовна и световна музика, појава вишегласја  

Музички примери: Грегоријански корал, Византијско певање; Рембо де Вакерас: Календа Маја; Кир Стефан Србин: Ниња сили.  

Развој музике у XIV, XV и XVI веку  

Музичко стваралаштво у доба ренесансе у Италији, Француској, Немачкој, Холандији и словенским земљама - Палестрина, О. ди Ласо, Галус  

Избор дела за слушање: Палестрина: Миса папи Марчелу (одломак); Орландо ди Ласо: Мадона миа сага, Ехо;  
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Барок у музици  

Опште карактеристике. Настанак опере, вокално-инструментална и инструментална музика.  

Опера у XVII веку - Монгеверди, Вивалди, Бах и Хендл.  

Избор дела за слушање: Монтеверди: Аријаднина тужбалица "Лациате ми морире (монодијска или хорска верзија); Вивалди: Годишња доба (делови); Корели: 

Лафолиа; Ј. С. Бах: V Бранденбрушки концерт, Токата и фуга д-мол (за оруље), Пасија по Матеју (одломак); Г. Ф. Хендл: Месија (Алелуја), Музика на води 

(одломак), Арија из опере "Ксерксес";  

Опера у XVIII веку  

Озбиљна и комична опера - Глук, Перголези  

Избор дела за слушање: Глук: Орфеј (тужбалица Орфеја); Перголези: Служавка господарица (одломци).  

Музичко стваралаштво преткласике и класике  

Опште одлике, Инструментална музика - Купрен, D. Скарлати, Хајдн, Моцарт, Бетовен.  

Избор дела за слушање: Купрен: Жетеоци; D. Скарлати: Избор из сонате за чембало; Ј. Хајдн: Симфонија D-дур бр. 104 (Лондонска"), Симфонија са ударцем 

тимпана; V. А. Моцарт: Симфонија г-мол оп. 40, Одломци из опере "Чаробна фрула", Концерт за клавир и оркестар д-мол, Мала ноћна музика; L. V. Бетовен: 

Соната цис-мол оп. 27 бр. 2 ("Месечева"), Симфонија бр. 5 и 6, Симфонија бр. 9 (Ода радости), Концерт за клавир и оркестар бр. 3;  

Романтизам у музици  

Опште карактеристике. Соло-песма, клавирска минијатура, програмска и апсолутна музика - Шуберт, Менделсон, Шопен, Шуман, Григ, Берлиоз, Лист, Р. 

Штраус, Брамс.  

Избор дела за слушање: Шуберт: недовршена симфонија, Пастрмка, Вилењак соло-песме; Менделсон: Виолински концерт, Песма без речи бр. 9; Шопен: Полонеза 

А-дур и Ас-дур, Мазурке (избор), Валцери (избор), Соната б-мол (посмртни марш); Григ: Пер Гинт, Концерт за клавир и оркестар; Берлиоз: Фантастична 

симфонија; Лист: Љубавни сан бр. 3 (за клавир), Рапсодија бр. 2, Прелиди, Р. Штраус: Тил Ојленшпигел, Дон Жуан, Игра седам велова из "Саломе"; Брамс: 

Мађарске игре (избор), Концерт за виолину и оркестар.  

Романтична опера, оперета, балет  

Италијанска опера. Немачка опера. Француска опера и балет. Оперета као посебан жанр - Росини, Верди (Белини, Доницети), Вебер, Вагнер, Гуно, Бизе, Х. 

Штраус (син).  

Избор дела за слушање: Белини: Норма (каватина); Росини: Севиљски берберин (одломци); Доницети: Љубавни напитак; Верди: Трубадур (хор цигана), Набуко 

(хор заробљеника), Риголето (квартет), Аида (Слава Египту); Вебер: Чаробни стрелац (увертира); Вагнер: Танхојзер (увертира), Холанђанин луталица (хор 

морнара), Лоенгрин (свадбени хор); Гуно: Фауст (Валпургијска ноћ); Бизе: Кармен (хабанера, марш тореадора); Ј. Штраус: На лепом плавом Дунаву, итд..  

Романтизам у словенским земљама  

Руска национална школа. Чешка национална школа. - Глинка, Бородин, Мусоргски, Римски-Корсаков, Чајковски, Сметана, Дворжак.  

Избор дела за слушање: Примери из црквене музике; Глинка: Руслан и Људмила (увертира); Бородин: Кнез Игор (Половецке игре); Мусоргски: Борис Годунов 

(смрт Бориса, сцена крунисања), Слике са изложбе (избор); Римски - Корсаков: Шехерезада; Чајковски: Клавирски концерт у бе-молу, V и VI симфонија, 

Лабудово језеро (одломци), Евгеније Оњегин (арија Ленског), Опело; Сметана: Продана невеста (одломци); Дворжак: Словенске игре (избор), Симфонија из Новог 

света.  

Музички романтизам  

Опште карактеристике. К. Станковић, I. Бајић, Маринковић, Ст. Мокрањац.  

Избор дела за слушање: К. Станковић: варијације на песму "Што се боре мисли моје", Српске народне песме (избор); Ј. Маринковић: соло-песме (избор); Ст. 

Мокрањац: X, XI и XII или XV руковет, Козар, Њет свјат (из Опела), Херувимска песма (из Литургије).  

Опера на почетку XX века Пучини и веристи.  

Избор дела за слушање: Пучини. Тоска (молитва Тоске из II чина, арија Каварадосија из III чина), Боеми (завршни дует из И чина); Леонкавало: Пролог из 
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"Пајаца"; Маскањи: Кавалерија рустикана (Интермецо).  

Импресионизам  

Опште карактеристике. - Дебиси: Поподне једног фауна, Месечина, Арабеска; Равел: Болеро, Дафнис и Клое (одломци).  

Музика XX века у свету  

Стилски правци, експресионизам, додекафонија, неокласицизам. нова улога фолклора. - Шенберг, Прокофјев. Бритн, Шостакович, Стравински, Барток, муз. 

авангарда: Лутославски и Пендерецки.  

Избор дела за слушање: А. Шенберг: Пјеро месечар; С. Прокофјев: Класичка симфонија, Ромео и Јулија (одломци); Б. Бритн: Једноставна симфонија; D. 

Шостакович: V симфонија или Лењинградска симфонија; I. Стравински: Посвећење пролећа (одломак). Петрушка (руска игра); Барток: Концерт за оркестар 

(одломак) или музика за жичане инструменте, удараљке и челесту; Лутославски: Жалобна музика; Пендерецки: Пасија (одломци).  

Музика у XX веку  

Почеци развоја модерне музике - Коњовић, Милојевић, С. Христић, Музичко стваралаштво између два рата - Славенски, Тајчевић.  

Избор дела за слушање: П. Коњовић: Триптихон из "Коштане"; M. Милојевић: Композиције за клавир и соло песме (избор); С. Христић: Одломци из балета 

"Охридска легенда" и избор соло-песама; Ј. Славенски; Вода свира, Симфонија Оријента (одломци); M. Тајчевић: Седам балканских игара (избор) Воспојте (из 

"Чегири духовна стиха").  

Савремена музика  

Ристић, Рајичић, Љ. Марић, Вучковић, Херцигоња, V. Мокрањац.  

Избор дела за слушање: M. Ристић: Свита ђокоза (одломак); С. Рајичић: Трећи клавирски концерт (одломци), На липару, циклус за глас и оркестар, Лисје жути - 

соло-песма; Љ. Марић: Песме простора (одломци); V. Вучковић: Буревесник (одломак); M. Вукдраговић: Везиља слободе; Н. Херцигоња: Горски вијенац; V. 

Мокрањац: IV симфонија (одломак). Етиде за клавир (избор) Одјеци, Соната за виолину и клавир (IV став);  

Џез и остали жанрови  

Џез, мјузикл, забавна музика. рок, поп и панк музика. Народна изворна музика, грађанска песма, новокомпонована народна песма.  

Дела за слушање: Гершвин: Порги и Бес (одломци), Рапсодија у плавом; Примери за наведене жанрове; Мјузикл: карактеристике и примери; Џ. Гершвин, 3. 

Бернштајн, А. К. Меноти.  

Примењена музика  

Филмска музика: избор из филмова.  

Сценска музика: Ф. Менделсон: "Сан летње ноћи" (избор); Е Григ: Солвејгина песма из "Пер Гинта". M. Равел: Атлантида (избор);  

Музичко стваралаштво и музички живот Србије у другој половини XX века  

Живот у Србији са покрајинама у послератном раздобљу. - Музичко школство, музичке установе, најпознатији ансамбли и солисти.  

Избор дела за слушање: Е. Јосиф: Два псалма за клавир; D. Деспић: Хумористичке етиде; К. Бабић. Хорске композиције (избор); П. Озгијан: Симфонија 75; Р. 

Максимовић: Почетак буне на дахије (одломци); Мирј. Живковић: Басма; 3. Христић: Даринкин дар.  

Начин остваривања програма 

Музичка уметност је логичан наставак предмета музичка култура из основне школе, с тим да се овај предмет у средњем образовању првенствено базира на 

упознавању и проучавању најзначајнијих музичких дела из светске и наше литературе, везаних за поједину епоху и њене карактеристике. Као примери за слушање 

музике одабрана су дела композитора који овековечују време у коме су живели и своје музичко стваралаштво. Значајно место имају солисти и ансамбли који та 

дела репродукују.  

За реализацију садржаја програма неопходно је да постоји опремљен кабинет (или специјализована учионица), са клавиром (или другим основним инструментом) 

и квалитетним аудиовизуелним средствима. Савремена школа условљава осетљиву и скупоцену опрему која не сме да се стално преноси из учионице у учионицу 

и тако уништава. Савремена настава захтева од наставника да сва потребна средства припреми пре часа за употребу.  
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Сви садржаји који се остварују првенствено се базирају на доживљају музичког дела, упознавању његовог ствараоца и карактеристикама епохе којој дело припада. 

То се реализује првенствено преко слушања музике тј. директног доживљаја музичког дела.  

Наставниково усмено излагање треба да послужи као информација и инспирација за слушање музике које је централни део часа (20 одсто излагања, 60 одсто 

слушања - у фрагментима или у целини зависи од примера, али 20 одсто закључивања - разговор са ученицима или понављање слушања одређених делова 

композиције или целине).  

Програм је конципиран према историјско-стилским раздобљима, које у излагању треба ограничити на најбитније елементе, а слушању музике дати примарно 

место. Директним, сугестивним и интересантним излагањем наставник треба да ученике оспособљава да активно слушају музику, како би могли да на одабраним 

примерима развијају музичку меморију, естетски укус, препознају дела и инструменте, осећају музичку форму, значај и карактеристике стила и композиторовог 

стваралаштва.  

Поједине наставне теме могу се обрадити ученичким рефератима, у којима такође имају примарно место музички примери.  

Код слушања музике првенствено усмеравати ученике на доживљавање музичких садржаја (мелодије, хармоније, форме итд.).  

Код слушања музике настојати да се одабере пример који може да се слуша у целини (један цео став, краћу увертиру, итд), да ученици доживе целину и схвате 

музичку форму. Одабирати музичке примере са великом пажњом и умешношћу. Дела, која је својом дужином немогуће на једном школском часу саслушати, 

изнети у одабраним, карактеристичним фрагментима, које можемо повезати усменим образложењем.  

У програму је наведено много више музичких дела него што је могуће саслушати и усвојити. Због тога из наведених примера наставник прави сопствени избор 

који ће ученици саслушати и усвојити као примере за одређени правац, епоху итд. Остала дела која ученици нису слушали, а налазе се у програму несврсисходно 

је меморисати, сем у врло изнимним случајевима.  

Епоха се повезује са предметима сродних садржаја у том разреду, на темељу корелације (књижевност, ликовна уметност, историја итд.) и тако даје глобални увид 

у време када је дело настало. Свако дело које се слуша требало би поновити неколико пута са новим задацима.  

Ученике треба усмеравати на одређене емисије на радију и телевизији, које ће пратити у слободно време ван школе. Организовање посете концертима, оперским и 

балетским представама је добра прилика да се садржаји предмета надограђују у директном контакту са музичарима и музиком. Уколико то дозвољавају 

могућности треба неговати сарадњу са музичким школама и другим установама које се баве музиком. Кроз ваннаставне активности и факултативну наставу могу 

се осмишљавати и организовати разноврсни видови музичких активности, који су значајан допринос културној и јавној делатности школе и личном усавршавању 

ученика који се њима баве, као и онима који их слушају (хор, ансамбли, оркестри, концерти...).  

У зависности од услова васпитно-образоване установа формира се хор, оркестар или камерни састав (дуо, трио, квартет или октет) од ученика свих разреда. 

Њихов рад треба организовати континуирано током целе школске године по дефинисаном распореду.  

Начин провере  остварености исхода 

Своје умеће ученици показују на јавним наступима, концертима и приредбама у школи и ван ње. Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака 

активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. 

Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу 

аргументацију. 
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Наставни предмет: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Први 

Образовни профил: Техничар за индустријску фармацеутску технологију 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно - образовним подручјима, 

допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени 

моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада. 

Задаци наставе физичког васпитања су: 

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

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

- подстицање 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.  

Садржај 

СТРУКТУРА ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА  

Садржаји програма усмерени су на:  

- развијање физичких способности  

- спортско-техничко образовање  

- везивање физичког васпитања са животом и радом.  

РАЗВИЈАЊЕ ФИЗИЧКИХ СПОСОБНОСТИ  

На свим часовима наставе физичког васпитања, предвиђа се:  

1) развијање основних елемената физичке кондиције карактеристичних за овај узраст и пол; као и других елемената моторне умешности, који служе као основа за 

повећавање радне способности, учвршћивање здравља и даље напредовање у спортско техничком образовању,  

2) превентивно компензацијски рад у смислу спречавања и отклањања телесних деформитета,  

3) оспособљавању ученика у самосталном неговању физичких способности, помагању раста, учвршћивању здравља, као и самоконтроли и провери својих 
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физичких и радних способности.  

Програмски задаци се одређују индивидуално, према полу, узрасту и физичком развитку и физичким способностима сваког појединца на основу оријентационих 

вредности које су саставни део упутства за вредновање и оцењивање напретка ученика као и јединственој батерији тестова и методологије за њихову проверу и 

праћење.  

СПОРТСКО ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ  

Спортско техничко образовање се реализује у  I разреду кроз заједнички програм (атлетика, вежбе на справама и тлу) кроз програм по избору ученика, а у IV 

разреду кроз програм по избору ученика.  

А. ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОГРАМ  

I разред 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  

1. АТЛЕТИКА  

У свим атлетским дисциплинама треба радити на развијању основних моторичких особина за дату дисциплину;  

1.1. Трчања:  

Усавршавање технике трчања на кратке и средње стазе:  

100 м ученици и ученице;  

800 м ученици и ученице;  

штафета 4 x 100 м ученици и ученице.  

Вежбање технике трчања на средњим стазама умереним интензитетом и различитим темпом у трајању од 5 до 10 мин.  

Крос: јесењи и пролећни  

800 м ученице;  

1000 м ученици.  

1.2. Скокови:  

Скок удаљ корачном техником.  

Скок увис леђном техником.  

1.3. Бацања:  

Бацање кугле, једна од рационалних техника (ученице 4 кг, ученици 5 кг).  

Спровести такмичења у одељењу, на резултат, у свим реализованим атлетским дисциплинама.  

2. СПОРТСКА ГИМНАСТИКА: ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ  

Напомене:  

Наставник формира групе на основу умења (вештина) ученика стечених после основне школе на најмање две групе: "бољу" и "слабију". Уколико постоје услови 

формира групе ученика који задовољавају основни, средњи и напредни ниво.  

Наставник олакшава, односно отежава програм на основу моторичких способности и претходно стечених умења ученика.  

2.1. Вежбе на тлу  

За ученике и ученице:  

- вага претклоном и заножењем и спојено, одразом једне ноге колут напред;  

- став на шакама, издржај, колут напред;  

- два повезана премета странце удесно (улево);  

- за напредни ниво премет странце са окретом за 180° и доскоком на обе ноге ("рондат").  

2.2. Прескоци  
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За ученике коњ у ширину висине 120 цм; за ученице 110 цм:  

- згрчка;  

- разношка  

- за напредни ниво: склонка.  

2.3. Кругови  

За ученике /дохватни кругови/:  

- из мирног виса вучењем вис узнето, спуст у вис стражњи, издржај, вучењем вис узнето, спуст у вис предњи.  

За ученице /дохватни кругови/:  

- уз помоћ суножним одскоком наскок у згиб, њих у згибу /уз помоћ/; спуст у вис стојећи.  

2.4. Разбој  

За ученике /паралелни разбој/:  

- из њиха у упору, предњихом саскок са окретом за 180º - предношка (окрет према притци);  

- њих у упору, зањихом склек, предњихом упор, зањих, предњихом склек, зањихом упор  

За ученице /двовисински разбој или једна притка вратила/:  

- наскок у упор на н/п (или узмак замахом једне ноге), премах одножно десном/левом ногом до упора јашућег, прехват у потхват упорном руком (до предножне) и 

спојено одножењем заножне премах и саскок са окретом за 90° (одношка), завршити боком према притци.  

2.5. Вратило  

За ученике /дохватно вратило/:  

- суножним одразом узмак; ковртљај назад у упору предњем; саскок зањихом (замахом у заножење).  

2.6. Греда  

За ученице /висока греда/:  

- лицем према десном крају греде: залетом и суножним одскоком наскок у упор, премах одножно десном; окрет за 90° улево, упором рукама испред тела преднос 

разножно; ослонцем ногу иза тела (напреднији ниво: замахом у заножење) до упора чучећег; усправ, усправ, ходање у успону са докорацима, скок пруженим 

телом, вага претклоном, усклон, саскок пруженим телом (чеоно или бочно у односу на справу).  

2.7. Коњ са хватаљкама  

За ученике:  

- премах одножно десном напред, замах улево, замах удесно, замах улево и спојено премах левом напред, премах десном назад, замах улево, замах удесно и 

спојено премахом десне саскок са окретом за 90° улево до става на тлу, леви бок према коњу.  

СПОРТСКА ИГРА (ПО ИЗБОРУ)  

Понављање и учвршћивање раније обучаваних елемената игре.  

Даље проширивање и продубљавање техничко-тактичке припремљености ученика у складу са изборним програмом за дату игру. На основу претходних умења у 

техници и тактици наставник планира конкретне садржаје из спортске игре. Учествовање на такмичењима на нивоу одељења, школе и међушколских такмичења.  

Минимални образовни захтеви (провера)  

Атлетика: трчање на 100 м за ученике и ученице, трчање на 800 м за ученике и 500 м за ученице, скок удаљ, скок увис, бацање кугле - на резултат.  

Вежбе на справама и тлу:  

За ученике: наставни садржаји из програма вежби на тлу, прескока, једне справе у упору и једне справе у вису;  

За ученице: наставни садржаји из програма вежби на тлу, прескока, греде и двовисинског разбоја.  

Школско такмичење (одељење, школа): актив наставника физичког васпитања бира справе на којима ће се ученици такмичити.  

За напредније ученике: састави из програма спортских такмичења и учешће на вишим нивоима школских такмичења.  
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Начин остваривања програма 

Програм физичког васпитања је наставак програма физичког васпитања у основној школи, с тим што је усмерен на још интензивније остваривање индивидуалних 

и друштвених потреба у области физичке културе. Ради тога, овај програм заснован је на индивидуализацији процеса физичког васпитања:  

- обезбеђује повезивање знања са животом и праксом и каснијим опредељењима ученика;  

- заснован је на изборној настави за коју се ученици определе према свом афинитету и потребама;  

- обавезује школу на остваривање одређених задатака у овој области.  

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА  

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

Током реализације часова физичког васпитања давати информације о томе које вежбе позитивно утичу на статус њиховог организма, с обзиром на карактеристике 

њихове професије, а које негативно утичу на здравље;  

Ученици који похађају четворогодишње стручне школе далеко су више оптерећени у редовном образовању практичном и теоријском наставом од осталих 

ученика. Због тога је физичко васпитање, у овим школама, значајно за активан опоравак ученика, компензацију и релаксацију с обзиром на њихова честа статичка 

и једнострана оптерећења. Теоријска знања из области физичких активности су од великог значаја за укупним бављењем физичким вежбама.  

Облици наставе  

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:  

теоријска настава;  

мерење и тестирање;  

практична настава.  

Подела одељења на групе  

Одељење се не дели приликом реализације;  

Настава се изводи фронтално и по групама, у зависности од карактера методске јединице која се реализује. Уколико је потребно, нарочито за вежбе из корективне 

гимнастике, приступ је индивидуалан.  

Место реализације наставе  

Теоријска настава се реализује у учионици или у сали, истовремено са практичном наставом;  

Практична настава реализује се на спортском вежбалишту (сала, спортски отворени терени, базен, клизалиште, скијалиште).  

Препоруке за реализацију наставе  

Настава се реализује у циклусима који трају приближно 10-12 часова (узастопних). Наставнику физичког васпитања је остављено да, зависно од потреба, 

прецизира трајање сваког циклуса, као и редослед њиховог садржаја.  

Садржај циклуса је:  

- за проверу нивоа знања на крају школске године - један;  

- за атлетику - један;  

- за гимнастику: вежбе на справама и тлу - један;  

- за спорт по избору ученика - два;  

- за повезивање физичког васпитања са животом и радом - један.  

Начин остваривања програма  

Садржаји програма усмерени су на: развијање физичких способности; спортско-техничко образовање; повезивање физичког васпитања са животом и радом.  

Годишњи план, програм и распоред кросева, такмичења, зимовања и других облика рада утврђује се на почетку школске године на наставничком већу, на предлог 

стручног већа наставника физичког васпитања.  
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Стручно веће наставника физичког васпитања, самостално, одређује редослед обраде појединих садржаја програма и циклуса.  

Часови у току недеље треба да буду распоређени у једнаким интервалима, не могу се одржавати као блок часови. Настава се не може одржавати истовремено са 

два одељења ни на спортском терену ни у фискултурној сали.  

У свим разредима настава физичког васпитања се реализује одвојено за ученике и одвојено за ученице, а само у школама које имају по два паралелна објекта за 

физичко васпитање дозвољена је истовремена реализација часа.  

ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ  

Из фонда радних дана и за извођење редовне наставе школа у току школске године организује:  

Два целодневна излета са пешачењем:  

I разред до 12 км (укупно у оба правца);  

Два кроса: јесењи и пролећни.  

Стручно веће наставника физичког васпитања утврђује програм и садржај излета, и дужину стазе за кросеве, према узрасту ученика.  

Школа организује и спроводи спортска такмичења, као јединствени део процеса наставе физичког васпитања. Спортска такмичења организују се у оквиру радне 

суботе и у друго време које одреди школа. Међушколска спортска такмичења организују се у оквиру календара које одреди Савез за школски спорт и олимпијско 

васпитање Србије које је уједно и организатор ових такмичења.  

Начин провере  остварености исхода 

Праћење напретка ученика у физичком васпитању се обавља сукцесивно у току читаве школске године, на основу методологије праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичком васпитању - стандарди за оцењивање физичких способности ученика и постигнућа у спортским играма.  

Оквирни број часова по темама:  

Тестирање и провера савладаности стандарда из основне школе (6 часова).  

Теоријских часова (2 у првом и 2 у другом полугодишту).  

Атлетика (12 часова).  

Гимнастика: вежбе на справама и тлу (12) часова.  

Спортска игра: по избору школе (12 часова).  

Физичка активност, односно спортска активност:у складу са могућностима школе а по избору ученика (10 часова).  

Пливање (10 часова).  

Провера знања и вештина (4 часа).  

ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ  

Из фонда радних дана и за извођење редовне наставе школа у току школске године организује:  

Два целодневна излета са пешачењем:  

I разред до 12 км (укупно у оба правца);   

Два кроса: јесењи и пролећни.  

Стручно веће наставника физичког васпитања утврђује програм и садржај излета, и дужину стазе за кросеве, према узрасту ученика.  

Школа организује и спроводи спортска такмичења, као јединствени део процеса наставе физичког васпитања. Спортска такмичења организују се у оквиру радне 

суботе и у друго време које одреди школа. Међушколска спортска такмичења организују се у оквиру календара које одреди Савез за школски спорт и олимпијско 

васпитање Србије које је уједно и организатор ових такмичења. 
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Наставни предмет: ИСТОРИЈА 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Први 

Образовни профил: Техничар за индустријску фармацеутску технологију 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ наставе историје је 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); унапређивање функционалних 

вештина и компетенција неопходних за живот у савременом друштву (истраживачких вештина, критичког и креативног мишљења, способности изражавања и 

образлагања сопствених ставова, разумевања мултикултуралности, развијање толеранције и културе аргументованог дијалога); оспособљавање за ефикасно 

коришћење информационо-комуникационих технологија; развијање свести о потреби сталног усавршавања и свести о важности неговања културно-историјске 

баштине. 

Задаци наставе историје су да ученици: 

- стекну и прошире знања о националној и општој историји (политичкој, економској, друштвеној, културној...), да разумеју узроке  и последице историјских 

догађаја, појава и процеса, и улогу истакнутих личности у развоју људског друштва;  

- поседују свест о повезаности појава из прошлости са појавама из садашњости;  

- разумеју да национална историја представља саставни део регионалне, европске и глобалне историје;  

- развијају истраживачки дух и критички однос према прошлости самосталном анализом различитих историјских извора и литературе и проналажењем и 

систематизовањем стечених информација;  

- буду оспособљени за проналажење, прикупљање и коришћење информација датих у различитим симболичким модалитетима (историјске карте, графикони, 

табеле...) и њихово повезивање са претходним историјским знањем;  

- буду оспособљени да препознају различита тумачења истих историјских догађаја;  

- повезују стечена знања и вештине са садржајима сродних наставних предмета;  

- буду оспособљени за примену стечених знања и практичних вештина у свакодневном животу;  

- унапређују вештине неопходне за индивидуални и тимски рад (комуникативност, образлагање сопствених ставова, аргументовани дијалог...);  

- развијају одговорност, систематичност, прецизност и позитивни став према учењу;  

- развијају свест о квалитету стеченог знања и потреби сталног усавршавања. 

Садржај 
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Историја као наука и наставни предмет; однос историје према другим наукама; историјски извори, рачунање времена, периодизација.  

ПРАИСТОРИЈА  

Живот људи у праисторији; верска схватања и почеци ликовних уметности; праисторијска налазишта и културе на централном Балкану.  

СТАРИ ВЕК  

Друштво и државе Старог истока:  

Појам Старог истока и географски услови тог подручја. Најзначајније државе и њихово друштвено и државно уређење.  

Друштво и државе старих Грка и Римљана:  

Најстарија историја Грчке (Критско-микенско и Хомерско доба), Атина и Спарта, Грчко-персијски ратови, Пелопонески рат. Хеленизам - освајања Александра 

Великог и његово царство. Историја старог Рима у доба краљева, републике и царства - друштвени односи и државно уређење, освајања, Велика сеоба народа и 

пад Западног римског царства, Балканско полуострво под римском влашћу.  

Религија и културно наслеђе старог века:  

Верска схватања народа Старог истока, Грка и Римљана; појава и ширење хришћанства. Култура и наука старог века и њихово наслеђе у савременом добу.  

СРЕДЊИ ВЕК  

Друштво, држава и култура  

Велика сеоба народа:  

Варварске државе на територији некадашњег Западног римског царства (привреда, друштво и утицај римског наслеђа). Развој Франачке државе до средине IX 

века.  

Особености развоја друштва и држава у западној Европи:  

Натурална привреда и организација и врсте властелинских поседа. Феудална хијерархија. Основне одлике ранофеудалне државе - краљевски двор и дружине. 

Сталешка монархија као држава развијеног феудализма (на примеру Француске од XII до XV века). Друштвена и политичка улога средњовековних градова 

(примери италијанских градова - комуна).  

Развој привреде у средњовековној Европи:  

Промене на феудалном поседу; одвајање занатства од пољопривреде; обнова, развој и уређење градова.  

Особености развоја друштва и државе у Византији:  

Утицај римског наслеђа, покушај обнове Римског царства (Јустинијан), феудализација, значај хришћанства и Цркве, односи с Јужним Словенима и осталим 

народима Балкана.  

Особености развитка исламског друштва и државе:  

Ислам и стварање арабљанске државе, друштвено и државно уређење Калифата. Односи са Византијом и државама западне Европе. Распад Калифата и настанак 

нових муслиманских држава.  

Средњовековне државе Источних и Западних Словена:  

Примери Русије, Пољске, Чешке.  

Религија и њен утицај на средњовековни свет:  

Хришћанство, ислам и јудаизам као религије Европе и Средоземља. Хришћанска црква у западној Европи - улога папства, црквени редови, јереси, крсташки 

ратови. Црквени раскол 1054. године. Православна црква и њена улога и значај. Јудаизам и ислам.  

Средњовековна култура:  

Културне области и њихова обележја на простору Европе и Средоземља. Култура у западној Европи - Каролиншка ренесанса, витешка и градска култура, школе и 

универзитети, уметност. Византијска култура - хеленистичко и римско наслеђе, уметност, књижевност, ренесанса Палеолога. Исламско-арапска култура - наука, 

филозофија, књижевност и уметност.  

Срби и њихово окружење у средњем веку:  
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Насељавање Словена на Балканском полуострву. Однос према староседеоцима и суседима. Насељавање Мађара и Бугара. Настанак првих српских држава. 

Покрштавање. Последице црквеног раскола. Српска држава у немањићком периоду - Стефан Немања, проглашење краљевства (Стефан Првовенчани) и стицање 

црквене самосталности (Свети Сава), успон и ширење Србије (Урош И, Милутин, Стефан Дечански), проглашење царства (Стефан Душан). Босна од XII до XIV 

века - богумилство, јачање државе (Стјепан II и Твртко И). Дубровник - друштвено и државно уређење.  

Српска средњовековна култура:  

Књижевност, уметност, културне везе са суседима, значајни културно-историјски споменици.  

Срби и остали балкански народи у борби против Османлија:  

Слабљење балканских држава (Србије, Византије, Бугарске и Босне) у другој половини XIV века. Турци Османлије и њихова прва освајања, Маричка битка и бој 

на Косову, пад Бугарске, Српска деспотовина; Босна у XV веку, пад Србије, Босне, Херцеговине и Зете; последице османлијских освајања.  

НОВИ ВЕК  

Европа у периоду од XVI до XVIII века  

Развој привреде, друштва и државе од краја XV до краја XVIII века:  

Велика географска открића и њихов утицај на европску привреду. Мануфактурна производња, пораст трговине и развој банкарства. Апсолутистичка монархија, 

просвећени апсолутизам.  

Културне и верске прилике у Европи:  

Хуманизам и ренесанса - развитак уметности и науке. Реформација у Немачкој; калвинизам; особености реформације у Енглеској и скандинавским земљама. 

Реформација у Хабзбуршкој монархији. Противреформација (католичка реакција) у Европи. Просветитељство; развој природних и друштвених наука.  

Европа и свет од краја XVIII до средине XIX века:  

Развој привреде, друштва и државе од краја XVIII до средине XIX века:  

Индустријска револуција и њене последице у привреди и друштву; промене у саобраћају и трговини; економски либерализам; борба за превласт на светском 

тржишту. Појава и развој радничког покрета.  

Грађанске револуције и појава нације:  

Уставност и начела поделе власти. Особености револуција у појединим земљама (Низоземска, Енглеска, Северна Америка, Француска). Економски, друштвени и 

културни корени настанка модерних нација.  

Срби и њихово окружење од XVI до средине XIX века  

Срби и суседни народи под османлијском влашћу и стварање националних држава:  

Државно и друштвено уређење Османског царства - положај српског народа; облици отпора османској власти; улога Пећке патријаршије у историји српског 

народа; учешће српског народа у ратовима хришћанских сила против Османлија од XVI до XVIII века; буна против дахија и ток Првог српског устанка; 

организација устаничке државе. Други српски устанак - ток устанка, борба за добијање аутономије. Владавина кнеза Милоша и уређење Кнежевине Србије 

(Сретењски устав, укидање феудализма). Уставобранитељи и њихова владавина. Црна Гора - настанак државе (Петар И, Петар II и Данило Петровић Његош). 

Национални покрети суседних народа (Грка, Румуна, Бугара...).  

Срби под влашћу Хабзбурговаца и Млечана:  

Српски народ на просторима Војне крајине, цивилне Хрватске и Славоније; Срби у Далмацији од XVI до XVIII века; Босански пашалук од XVI до XVIII века; 

сеобе Срба, Карловачка митрополија и њена улога у историји српског народа. 

Начин остваривања програма 

Полазну тачку програма чине циљ и задаци овог предмета, чија реализација треба да буде прилагођена узрасту и развојним карактеристикама ученика. Садржаје 

треба прилагођавати ученицима, како би најлакше и најбрже достигли наведени циљ. Наставник има слободу да сам одреди распоред и динамику активности за 

сваку тему, уважавајући циљ и задатке предмета.  
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Програм се може допунити садржајима из прошлости завичаја, чиме се код ученика постиже јаснија представа о историјској и културној баштини у њиховом крају 

(археолошка налазишта, културно-историјски споменици, музејске збирке...).  

У средњим школама на наставном језику неке од националних мањина могу се, осим садржаја из њихове историје који су дати у програму, обрадити и проширени 

наставни садржаји из прошлости тог народа. При томе, наставници ће настојати да, коришћењем разноврсних извора и релевантне историографске и етнографско-

антрополошке литературе, ученицима пруже могућност да стекну јасну представу о прошлости народа коме припадају, али и окружења у коме живе: какав им је 

био начин живота и које су значајне личности обележиле њихову историју.  

Важно је искористити велике могућности које историја као наративни предмет пружа у подстицању ученичке радозналости, која је у основи сваког сазнања. 

Наставни садржаји треба да буду представљени као "прича", богата информацијама и детаљима, како би историјски догађаји, појаве и процеси били предочени 

јасно, детаљно и динамично. Настава би требало да помогне ученицима у стварању што јасније представе не само о томе шта се десило, већ и зашто се десило и 

какве су последице проистекле.  

Посебно место у настави историје имају питања, она која поставља наставник ученицима, и она која долазе од ученика, подстакнута оним што су чули у учионици 

или што су сазнали ван ње, користећи различите изворе информација. Добро осмишљена питања наставника имају подстицајну функцију за развој историјског 

мишљења и критичке свести, како у фази утврђивања и систематизације градива, тако и у обради наставних садржаја. У зависности од циља који наставник жели 

да оствари, питања могу имати различите функције: фокусирање пажње на неки садржај или аспект, подстицање поређења, трагање за појашњењем итд.  

Да би схватио догађаје из прошлости, ученик треба да их "оживи" у свом уму, у чему велику помоћ може пружити употреба различитих историјских текстова, 

карата и других извора историјских података (документарни и играни видео и дигитални материјали, музејски експонати, илустрације), обилажење културно-

историјских споменика и посете установама културе. Коришћење историјских карата изузетно је важно, јер омогућава ученицима да на очигледан и сликовит 

начин доживе простор на коме су се догађаји одвијали, олакшавајући им праћење промена на одређеној територији.  

Треба искористити и утицај наставе историје на развијање језичке и говорне културе (беседништва), будући да историјски садржаји богате и оплемењују језички 

фонд ученика. Неопходно је имати у виду интегративну функцију историје, која у образовном систему, где су знања подељена по наставним предметима, помаже 

ученицима да схвате повезаност и условљеност географских, економских и културних услова живота човека кроз простор и време. Треба избегавати фрагментарно 

и изоловано учење историјских чињеница, јер оно има најкраће трајање у памћењу и најслабији трансфер у стицању других знања и вештина.  

Како би циљеви наставе историје били што потпуније остварени, препоручује се и примена дидактичког концепта мултиперспективности.  

Одређене теме, по могућности, треба реализовати са одговарајућим садржајима из сродних предмета, а посебну пажњу треба посветити оспособљавању ученика за 

ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија (употреба Интернета, прављење Power поинт презентација, коришћење дигиталних аудио-

визуелних материјала и израда реферата и матурског рада) 

Начин провере  остварености исхода 

Пожељно је што више користити различите облике организоване активности ученика (индивидуални рад, рад у пару, рад у групи, радионице или домаћи задаци, 

као што су семинарски радови, презентације, самостални и групни пројекти...). 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ГЕОГРАФИЈА 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Први 

Образовни профил: Техничар за индустријску фармацеутску технологију 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

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 претходно стечена знања и умења 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, појаве, 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;  

- стичу нова 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 међународним односима и о глобалној међузависности савременог света;  

- унапређују вештине и способности за анализу и примену основних чиниоца који повезују различите друштвене и културне заједнице (производња, трговина, 

миграције, 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 технолошки 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, 

табела, карта, интернет, анкета, статистички подаци, видео и дигитални запис);  

- користе стечена географска знања за објашњавање основних демографских и привредних појава и процеса у свету и друштвеној средини;  

- представе и анализирају помоћу графичких метода појаве и процесе из друштвене географије, да их објашњавају, врше предвиђања и изводе закључке;  
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- препознају појаве штетне по природну и културну средину и активно учествују у њиховој заштити, обнови и унапређивању;  

- доприносе развијању ставова и вредности 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 припадност своме народу као делу интегралног света и знају да доприносе заједничком животу људи и народа на равноправним основама;  

- уочавају узрочно-последичне везе и односе између друштвених и културних појава и процеса у времену и простору. 

Садржај 

I. УВОД  

- Предмет проучавања, подела и значај друштвене географије у систему наука.  

II. СТАНОВНИШТВО, РЕЛИГИЈА И КУЛТУРА  

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;  

- Демографска 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 развијености света (миграције: врсте, смер и фреквенција).  

III. НАСЕЉА  

- Положај, типови и функционална класификација насеља;  

- Урбанизација као светски процес - узроци и последице;  

- Конурбације и мегалополиси;  

- Градска насеља и животна средина (промене у природној средини и друштву).  

IV. ПОЛИТИЧКЕ И ЕКОНОМСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ САВРЕМЕНОГ СВЕТА  

Политичка карта света  

- Формирање политичке карте света;  

- Савремени политичко географски процеси у свету.  

Глобализација и глобални процеси  
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- 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 земља;  

- 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 и ваневропске економске и политичке интеграције  

- Остале привредне интеграције у Европи и у свету;  

(ЦЕФТА, НАФТА, АСЕАН, АПЕК, ОЕЦД, СТО,...);  

- Светско тржиште капитала (Светска банка и Међународни монетарни фонд);  

- Уједињене нације - структура и међународни значај.  

Глобализација и економски макрорегиони света  

- Европски макрорегион;  

- Југоисточна Европа на путу стабилизације и економске консолидације;  

- Русија и њено суседство (ЗНД);  

- Пацифички регион - регион најдинамичнијег развоја;  

- Кина - нова економска сила;  

- Јужна Азија (Индија) - демографски и економски проблеми;  

- Африка јужно од Сахаре (Субсахарска Африка) - регион сиромаштва;  

- Англоамерика - постиндустријско друштво;  

- Латинска Америка - економски потенцијали и политичке промене.  

Мултинационалне компаније  

- Мултинационалне компаније: развој, организација производње и локацијски фактори, профит и седишта највећих компанија;  

- Политички утицај мултинационалних компанија.  

Географија светске привреде  

- Географија и привреда - међусобни утицаји и зависности;  

- Фактори производње у тржишној привреди;  

- Начини мерења и рангирања економског развоја;  

- Светска привреда и међународна подела рада;  

- Глобална финансијска тржишта;  
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- Индустријске зоне и индустријске регије у свету;  

- Место пољопривреде у просторној организацији привреде и значај агроиндустрије;  

- 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. 

Начин остваривања програма 

Наставни програм друштвене географије тематски је конципиран и у складу је са савременом улогом географије у средњем стручном образовању. Годишњи фонд 

часова није промењен, а наставницима се препоручују наставни садржаји које треба обрадити. Слобода и креативност наставника огледа се у самосталном 

планирању часова, као и избору наставних метода, техника, активности, дидактичких средстава и помагала. У конципирању наставних садржаја наставник треба 

да води рачуна о општим циљевима и задацима средњег стручног образовања, као и образовно-васпитним и функционалним задацима савремене наставе 

географије.  

Увођење ученика у наставне садржаје друштвене географије почиње са дефинисањем предмета проучавања, поделом и значајем друштвене географије, као и 

њеним местом у систему наука.  

Обрадом садржаја из географије становништва указује се на најважније демогеографске проблеме савременог света. Тежиште је на основним карактеристикама 

демографског развоја и мерама које се предузимају у циљу превазилажења постојећих разлика у појединим регијама света као целине. При објашњавању 

одређених демографских појава и процеса неизбежна је употреба географских карата. Функционална картографска писменост је неопходна у образовно-

васпитном раду наставника географије на свим типовима часова. Статистички показатељи су значајни када се користе у сврху рангирања, издвајања, графичког 

представљања и анализе одређене појаве, а наставницима се препоручује да од ученика не захтевају меморисање бројчаних података. Стечена знања треба да буду 

применљива, а ученици оспособљени да сами истражују и анализирају одређене демографске појаве и процесе.  

У географији насеља потребно је нагласити утицај фактора природне средине на генезу, распрострањеност и изглед насеља, функционалну поделу насеља, 

урбанизацију као светски процес и њене последице, перспективе урбанизације, трендове и факторе раста градова као и разлику између руралних и урбаних 

насеља. Значајно је указати на просторну диференцираност и специфичности појединих делова света и на тенденције развоја насеља у савременом свету и у 

Србији.  

Географске садржаје наставних тема је важно прилагодити развојним способностима ученика, потребама њиховог ужег стручног образовања и њиховим 

интересовањима. Ове садржаје треба растеретити фактографије и бројчаних података. Кроз дате тематске целине ученике треба упознати са савременом 

политичком картом света која је последица политичко географских процеса који су комплексне и променљиве географске категорије. Неопходно је указати на 

процесе интеграције и глобализације савременог света. Препоручује се да тежиште буде на организационим и интеграцијским процесима у Европи (Европска 

унија), и одређивању места и улоге наше земље у овим процесима. Потребно је објаснити улогу, значај и видове деловања Светске банке, Међународног 

монетарног фонда и Уједињених нација на глобалном нивоу, и указати на улогу и односе Србије у овим организацијама.  

Привредне карактеристике света се изучавају уз уважавање географских законитости и указивање на проблеме и фазе развоја привреде у свету и у Србији. 

Ученике треба упознати са развојем, размештајем и организацијом производње највећих мултинационалних компанија, индустријских зона, технолошких паркова 

и индустријских регија. Посебно нагласити факторе који су довели до њиховог развоја и ширења и објаснити њихов политички и економски утицај на мање 

развијени део света. Пољопривреду и њено место у просторној организацији привреде треба аналитички изучавати, уз уважавање физичко-географских и 

друштвених фактора. Неопходно је нагласити проблеме водоснабдевања и исхране светског становништва. Саобраћај и туризам као делатности терцијарног 

сектора имају значајну улогу у просторној организацији привреде, те је потребно указати на њихов развој и на интерактивне односе са примарним и секундарним 
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делатностима. Важно је поменути најекономичније видове саобраћаја и најфреквентније саобраћајнице који имају значај за повезивање и међународну размену у 

свету као целини и у Србији. Туризам као најмлађу привредну делатност треба обрадити што је могуће занимљивије за ученике, зато се предлаже да се укаже на 

видове туризма и на најразвијеније туристичке регије у свету и у Србији.  

Начин провере  остварености исхода 

Кроз  садржаје наставник може да сагледа обим и квалитет самосталног рада сваког појединца, тако што ће ученици урадити кратке презентације интересантних 

туристичких дестинација при чему ће користити стечена знања и умења постављена задацима наставе географије. 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: МАТЕМАТИКА 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Први 

Образовни профил: Техничар за индустријску фармацеутску технологију 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

105    

Недељни фонд часова: 3    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

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. 

Садржај 

Логика и скупови (9)  

Основне операције са скуповима. Декартов производ. Искази, формуле, конјукција и дисјункција. Негација, импликација и еквиваленција. Важнији закони 

закључивања. Дефиниција, аксиома, теорема, доказ (са применом) 

Реални бројеви (4)  

Преглед бројева и основне операције са њима.Операције у скупу реалних бројева. Поље реалних бројева. Приближне вредности реалних броујева-  грешке и 
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заокруживање 

Пропорционалност величина (8)  

Размера и пропорција, Директна и обрнута пропорционалност. Сразмерни рачун. Рачун поделе. Рачун мешања. Примена пропорције. Процентни и каматни рачун. 

Таблично и графичко приказивање стања, појава и процеса 

Увод у геометрију (5) 

Основни и изведени појмови и ставови у геометрији Аксиоме припадања. Међусобни положај правих и равни Аксиоме распореда. Међусобни положај тачака. 

Дуж, угао, диедар Паралелност Подударност дужи и углова. Појма изометрије Подударност троуглова Примена подударности троуглова Трансверзални углови 

Нормалност правих и равни  

Изометријске трансформације (17) 

Вектори. Операције са векторима Осна и раванска симетрија Централна симетрија Ротација Примена ротације Транслација Примена транслације Примена 

изометријских трансформација 

Рационални алгебарски изрази (17)  

Појма алгебарског израза, бројевна вредност израза Полиноми, сабирање и одузимање Множење и дељење полинома Растављање полинома на чиниоце Важније 

неједнакости НЗД и НЗС полинома Област дефинисаности израза. Проширивање и скраћивање разломака Сабирање и одузимање разломака Множење и дељење 

разломака Рациоални алгебарски изрази 

Линеарне једначине и неједначине. Линеарна функција (18)  

Линеарна једначина појма и решавање Линеарна јендачина са две непознате Линеарна функција и њен график Систем линеарних једначина са две непознате појма 

и решавање Систем линеарних јендачина са три непознате Примена линеарних јендачина и система у решавању проблема Линеарне неједначине са једном 

непознатом Систем линеарних неједначина са једном непознатом Неједначина облика (ax+b)(cx+d)><0 Линеарне једначине и неједначине 

Тригонометрија правоуглог троугла (8) 

Тригонометријске функције оштрог угла Основне тригонометријске идентичности Тригонометријске функције углова 30, 45, 60 степени Решавање правоуглог 

троугла 

Хомотетија и сличност (7)  

Размера и пропорционалност дужи. Талесова теорема Примена Талесове теореме Хомотетија Примена хомотетије Сличност. Сличност троуглова Примена 

сличности 

НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска писмена задатка са једночасовним исправкама (12).  

Начин остваривања програма 

Битне карактеристике програма  

Основне карактеристике програма математике су: усклађеност са програмом математике за основну школу; заступљеност заједничких садржаја из програма 

математике за гимназије и стручне школе; логичка повезаност садржаја, посебно са аспекта развоја математике; настојање, где год је то било могуће, да садржаји 

математике претходе садржајима других предмета у којима се математика примењује; заступљеност оних елемената развоја математике који чине основу 

математичке културе свих свршених ученика средњих школа; хоризонтална и вертикална усклађеност између програма математике за поједине групације струка и 

степена стручне спреме, као и између ових програма и програма за поједине смерове у гимназији (распоред тема по разредима, њихов обим, основни захтеви и 

сл.).  

При избору садржаја програма била је врло значајна образовна и васпитна функција наставе математике и њен допринос даљем оспособљавању ученика да 

логички мисле и стваралачки приступају решавању различитих проблема, јер таква оспособљеност (захваљујући адекватним математичким садржајима и 

методама) има широки утицај на многобројне делатности и омогућава касније ефикасно учење.  

Веома су значајни и практични циљеви наставе математике. То значи да се води рачуна о примени математике у животу, пракси и другим научним областима које 
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ученици на овом когнитивном нивоу изучавају или ће их учити касније.  

За реализацију циља и задатака наставе математике изабрани садржаји програма су довољно приступачни свим ученицима. Они такође могу и стимулативно 

деловати на ученике, јер они имају могућност да их усвоје и на нешто вишем нивоу (већи степен апстракције и генерализације, синтезе и примене, стваралачко 

решавање проблема). У вези с тим, строгост у интерпретацији садржаја треба да буде присутна у прихватљивој мери, уз ослањање на математичку интуицију и 

њено даље развијање. Мотивација и интуитивно схватање проблема треба да претходе строгости и критичности, а излагање градива мора бити праћено добро 

одабраним примерима. Након довољног броја урађених примера треба приступити генералисању појма, чињенице и сл. Наиме, школска математика не може бити 

сасвим формализована, тј. изложена строго дедуктивно. Колико ће она строга бити одређује уџбеник и наставник математике (у зависности од фонда часова, 

састава одељења и предзнања ученика). 

Неке опште напомене  

1. Да би се остварио постављени циљ, наставе математике, неопходно је у току наставе успешно реализовати одређене образовне, васпитне и практичне задатке, 

истакнуте, на почетку програма.  

Услови за успешну реализацију програма математике су: правилно планирање и редовно припремање наставника за извођење наставе; целисходно коришћење 

фонда часова и добро организован наставни процес; комбинована примена савремених наставних метода и разноврсност облика рада са ученицима, уз смишљено 

одабирање и припремање примера и задатака и употребу одговарајућих наставних средстава, учила за наставу математике и рачунара. Све то треба да одрази 

интенције програма: подизање нивоа наставе и њену актуелизацију, стварање услова у којима ће ученици сопственим напорима усвајати трајна и активна 

математичка знања и оспособљавати се за примену тих знања и стицање нових знања.  

Тако организована и извођена настава математике, уз пуно интелектуално ангажовање ученика у свим фазама наставног процеса, у већој мери је ефикасна и 

продуктивна. Такође подстиче самоиницијативу ученика у стицању знања и доприноси изграђивању радних навика и подизању радне културе ученика (што је и 

важан васпитни задатак наставе).  

2. Реализација програма математике, посебно у I разреду, треба да представља природан прелаз од наставе у основној школи и да се заснива на већ стеченим 

математичким знањима ученика (што омогућава доста добра вертикална повезаност програма математике у средњим школама и основној школи). Објективна 

ситуација изискује и извесно систематско утврђивање и обнављање оних садржаја из програма основне школе на којима се заснива обрада садржаја у средњој 

школи, а то се може постићи интегрисањем појединих садржаја из основне школе у обраду нових садржаја на оном месту где је то потребно и у оној фази наставе 

када је то актуелно (обнављање на самом часу и самостално обнављање од стране ученика кроз домаћи рад и сл.). То претпоставља смишљено и студиозно 

планирање градива од стране наставника.  

3. У погледу математичке терминологије мора постојати континуитет у односу на коришћену (прописану) терминологију у основној школи.  

4. Ради осавремењивања наставе математике и ефикаснијег усвајања садржаја, пожељно је да се обезбеди и присуство рачунарске подршке у настави математике 

(у почетној фази у фронталном облику рада и уз коришћење узорних демонстрационих програмских апликација, уколико нема услова за масован индивидуални 

рад ученика на рачунару у оквиру наставе математике). 

Логика и скупови. Ову тему треба реализовати кроз понављање, продубљивање и допуњавање оног што су ученици учили у основној школи. Ови логичко-

скуповни садржаји (исказ, формула, логичке и скуповне операције, основни математички појмови, логичко закључивање и доказивање тврдњи) су извесна основа 

за виши ниво дедукције и строгости у реализацији осталих садржаја програма математике на овом нивоу образовања и васпитања ученика. При томе, нагласак 

треба да буде на овладавању математичко-логичким језиком и разјашњавању суштине значајних математичких појмова и чињеница, без превеликих 

формализација.  

Важан моменат у спречавању формализма и усмеравању пажње у настави математике на суштинска питања јесте правилно схватање улоге и места логичко-

скуповне (па и геометријске) терминологије и симболике. Симболика треба да се користи у оној мери у којој олакшава изражавање и записе (а не да их 

компликује), скраћује време (а не да захтева додатна објашњења), помаже да се градиво што боље разјасни (а не да отежава његово схватање).  

Елементе комбинаторике објаснити на једноставнијим примерима и задацима, као примену основних принципа пребројавања коначних скупова. Треба имати у 

виду да обрадом ових садржаја није завршена и изградња појединих појмова, јер ће се они дограђивати и у каснијим програмским темама.  
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Реални бројеви. У краћем прегледу бројева од природних до реалних, треба извршити систематизацију знања о бројевима стеченог у основној школи, посебно 

истичући принцип перманенције својстава рачунских операција. При томе посебну пажњу обратити на својства рачунских операција, као основу за 

рационализацију рачунања и трансформације израза у оквиру других тема. У зависности од конкретне ситуације, ово се може дати и на нешто вишем нивоу. 

Посебну пажњу треба посветити обради приближних вредности. При томе ученик треба да схвати да рачунање са реалним бројевима најчешће значи рачунање са 

приближним вредностима. 

Пропорционалност величина. Карактеристика ове теме је што у њој долази до изражаја повезивање и примена разних математичких знања. На бази 

проширивања и продубљивања раније стечених знања, основну пажњу треба посветити примени функција директне и обрнуте (у основној школи се не обрађује 

детаљно) пропорционалности и пропорција у решавању разних практичних задатака, повезујући то са табличним и графичким приказивањем одређених стања, 

процеса и појава. 

Увод у геометрију. Ово је уводна тема у геометрију, нарочито у погледу упознавања ученика са аксиоматским приступом изучавању геометрије (основни и 

изведени појмови и ставови, дефиниције важнијих геометријских фигура). Полазећи од посебно изабраних аксиома припадања, распореда и паралелности треба на 

неколико једноставнијих примера упознати ученике са суштином и начином доказивања теорема. 

Подударност, изометријске трансформације. Обрада садржаја из ове теме (подударност, вектори, изометријске трансформације) треба да буде наставак онога 

што се о томе учило у основној школи. Појам вектора изградити до нивоа неопходног за ефикасну примену. Кроз понављање треба истаћи основна својства сваке 

од изучаваних изометрија, а нешто више обрадити изометријске трансформације као пресликавања равни у саму себе, њихову класификацију и нарочито њихове 

примене (као метода) у доказним и конструктивним задацима у вези са троуглом, четвороуглом и кружницом. Трансформације користити у оној мери у којој 

олакшавају изучавање одређених садржаја геометрије. 

Рационални алгебарски изрази. Циљ ове теме је да ученици, користећи својства операција са реалним бројевима, овладају идејама и поступцима вршења 

идентичних трансформација полинома и алгебарских разломака. При томе тежиште треба да буде на разноврсности идеја, сврси и суштини тих трансформација, а 

не на раду са компликованим изразима. Одређену пажњу треба посветити важнијим неједнакостима (доказивање и примена: неједнакост између средина и др.). 

Линеарне једначине и неједначине. Линеарне функције. У оквиру ове теме треба извршити продубљивање и извесно проширивање знања ученика о линеарној 

функцији, линеарним једначинама и неједначинама, која су стекли у основној школи, истичући појам еквивалентности једначина и неједначина и примену у 

њиховом решавању. Треба узимати и примере једначина у којима је непозната у имениоцу разломка, као и оне које садрже један или два параметра. 

У сваком случају, треба избегавати једначине и неједначине са сувише сложеним изразима. На неколико једноставнијих примера може се показати и решавање 

система линеарних једначина са више од две непознате. У овој теми тежиште треба да буде на примени једначина на решавање разних проблема. Приликом 

обраде неједначина и система неједначина са једном непознатом ограничити се само на оне које не садрже параметре. Решења неједначина записивати на више 

начина (опредељујући се за најприхватљивији), користећи при томе првенствено унију и пресек скупова.  

Тригонометрија правоуглог троугла. Ученици треба да схвате везе између страница и углова правоуглог троугла (дефиниције тригонометријских функција 

оштрог угла), њихове последице и примене. При решавању правоуглог троугла треба се ограничити на једноставније и разноврсне задатке. 

Хомотетија и сличност. У оквиру ове теме, поред мерења дужи (повезујући самерљивост дужи с карактером размере њихових дужина) и усвајања Талесове 

теореме (са применама), ученици треба да упознају хомотетију као једну трансформацију равни која није изометријска, а сличност као композицију хомотетије и 

изометрије (односно, хомотетију као трансформацију сличности), као и да уоче практичне примене сличности. Посебно треба да схвате суштину метода 

сличности у решавању рачунских и конструктивних задатака. Значајна је примена сличности у доказивању појединих теорема (Питагорине и др.). Може се 

обрадити и однос површина сличних многоуглова (у виду задатка). Одговарајућу пажњу треба посветити примени Питагорине теореме у рачунским и 

конструктивним задацима. 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 
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предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 

Наставни предмет: ФИЗИКА 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Први 

Образовни профил: Техничар за индустријску фармацеутску технологију 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6 /2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ наставе физике у средњој стручној школи јесте стицање функционалне писмености (природно-научне и техничке) и знања о физичким појавама и процесима 

и оспособљавање ученика за примену знања у струци и свакодневном животу, стицање радних навика, одговорности и способности за самосталан рад и за тимски 

рад, формирање основе за даље образовање. 

Задаци наставе физике су да ученици:  

- развијају природно-научну и техничку писменост;  

- стичу знања о физичким појавама значајним за струку и разумеју основне физичке законе;  

- развијају свест о значају експеримента у сазнавању, разумевању и проверавању физичких закона;  

- стекну способност за уочавање, формулисање, и решавање једноставнијих проблема;  

- развијају логичко и апстрактно мишљење и критички став у мишљењу;  

- схвате значај физике за технику и природне науке;  

- развијају способности и вештине за примену знања из физике у струци;  

- стичу знања о природним ресурсима, њиховој ограничености и одрживом коришћењу;  

- развијају правилан однос према заштити, обнови и унапређењу животне средине;  

- развијају радне навике, одговорност, систематичност, прецизност и позитиван став према учењу.  

Садржај 

I. Увод  

1. Физика - фундаментална природна наука. Физика и друге науке. Физичке величине. Мерење. Физички закони и принципи (Р).  

2. Вектори и основне операције (сабирање и разлагање вектора). (П)  

Демонстрациони оглед:  

- Операције с векторским физичким величинама (помоћу динамометара на магнетној табли).  

II. Кинематика  

1. Механичко кретање, референтни систем, релативност кретања. Вектор положаја и померај. Путања и пут. Праволинијско и криволинијско кретање. Равномерно 
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и неравномерно кретање. (Р)  

2. Средња брзина. Тренутна брзина. Закон слагања брзина. (П)  

3. Убрзање. (Р)  

4. Равномерно и равномерно променљиво праволинијско кретање. (П)  

5. Вертикални хитац. (П)  

6. Равномерно кружно кретање материјалне тачке, центрипетално убрзање, период и фреквенција. (П)  

7. Равномерно променљиво кружно кретање материјалне тачке. (П)  

8. Ротационо кретање крутог тела. Угаони померај, описани угао, угаона брзина, угаоно убрзање. (Р)  

9. Аналогија кинематичких величина којима се описују транслаторно и ротационо кретање. Веза између угаоне и линијске брзине и веза угаоног и тангенцијалног 

убрзања. (П)  

10. Равномерно и неравномерно променљиво ротационо кретање. (П)  

Демонстрациони огледи:  

- Равномерно и равномерно убрзано кретање (помоћу колица, тегова и хронометра; помоћу цеви са ваздушним мехуром).  

- Средња брзина, тренутна брзина и убрзање (помоћу дигиталног хронометра са сензорима положаја).  

- Кружно кретање (центрифугална машина).  

Лабораторијска вежба  

- Проучавање равномерног и убрзаног кретања помоћу Атвудове машине и дигиталног хронометра са сензорима положаја.  

III. Динамика  

1. Основне динамичке величине: маса, сила и импулс.  

2. Њутнови закони механике (Закон инерције, Закон акције и реакције и Основни закон динамике - II Њутнов закон). (П)  

3. Узајамно деловање тела - сила. Силе у механици (сила теже, еластична сила, силе трења). (П)  

4. Трење. Силе трења мировања. Сила трења клизања. (П)  

5. Инерцијални и неинерцијални системи референције. Силе инерције. (О)  

6. Центрипетална и центрифугална сила. (Р)  

7. Динамика ротационог кретања. Момент силе, момент импулса и момент инерције. Основни закон динамике ротације. (Р)  

8. Механички рад. Снага. Енергија (кинетичка и потенцијална). (П)  

Демонстрациони огледи:  

- Слагање сила (колинеарних и неколинеарних).  

- Други Њутнов закон (помоћу колица за различите силе и масе тегова).  

- Трећи Њутнов закон (колица повезана опругом или динамометром).  

- Силе трења на подлози.  

- Центрипетална сила (помоћу конца за који је везано неко мало тело, помоћу динамометра и диска који ротира).  

- Момент силе, момент инерције (Обербеков точак, обртни диск или слично).  

Лабораторијска вежба  

- Провера II Њутновог закона помоћу колица и тегова.  

IV. Гравитационо и електрично поље  

1. Њутнов закон гравитације. (П)  

2. Гравитационо поље. Јачина гравитационог поља. (П)  

3. Гравитациона потенцијална енергија. Рад у гравитационом пољу. (Р)  
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4. Кулонов закон. Електрично поље. (П)  

5. Јачина електричног поља. Линије сила електричног поља. (П)  

6. Електрична потенцијална енергија. Потенцијал електричног поља. Рад у електричном пољу. Напон.(Р)  

7. Проводник у електричном пољу. Електрична капацитативност.  

Кондензатори. (Р)  

Демонстрациони огледи:  

- Тежина (тело окачено о динамометар); бестежинско стање.  

- Расподела наелектрисања на проводнику.  

- Линије сила електричног поља.  

- Електростатичка заштита (Фарадејев кавез).  

- Електрична капацитативност кондензатора (зависност од величине и растојања између плоча).  

V. Закони одржања  

1. Општи карактер закона одржања (маса, наелектрисање...). (Р)  

2. Изолован систем. Закони одржања импулса и момента импулса. (Р)  

3. Закон одржања енергије у механици. (П)  

4. Примена закона одржања енергије у термодинамици. Први и Други принцип термодинамике. (Р)  

Демонстрациони огледи:  

- Закон одржања импулса (помоћу колица са опругом, кретање колица са епруветом).  

- Закон одржања момента импулса (Прантлова столица).  

- Закон одржања енергије (Максвелов диск).  

Лабораторијска вежба  

- Провера закона одржања енергије у механици (колица са тегом).  

VI. Молекулска физика  
1. Чврста тела. Кристали. Еластичност чврстих тела. (О)  

2. Течности. Површински напон и вискозност. (О)  

3. Основи молекулско кинетичке теорије гасова. Температура и притисак гаса. (Р)  

4. Једначина стања идеалног гаса. Изопроцеси и гасни закони. (Р)  

Демонстрациони огледи:  

- Врсте еластичности.  

- Површински напон (рамови са опном од сапунице).  

- Изотермски процес.  

Лабораторијске вежбе  

- Одређивање модула еластичности жице.  

- Мерење коефицијента површинског напона.  

Начин остваривања програма 

Полазна опредељења при конципирању програма физике  

Наставни програм физике у средњој школи надовезује се структурно и садржајно на наставни програм физике у основној школи.  

Ученици треба да науче основне појмове и законе физике на основу којих ће разумети појаве у природи и имати целовиту слику о значају и месту физике у 
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образовању, у струци и животу уопште. Они треба да стекну основу за даље школовање, првенствено на природно-научним и техничким факултетима, али и на 

свим осталим на којима физика као фундаментална наука има примену у струци (медицина, стоматологија...)  

Треба имати у виду да су у програмима редефинисани циљеви и задаци како би програми били прилагођени савременим научним и технолошким захтевима, као и 

савременим методичким и дидактичким поступцима, а наставни процес у складу са принципима, циљевима и општим исходима образовања. Стога програм 

физике у свим подручјима рада и у свим разредима треба читати и тумачити имајући стално на уму циљ и задатке наставе физике и образовања у целини.  

При измени програма физике узете су у обзир примедбе и сугестије наставника физике у стручним школама, изречене на стручним скуповима и семинарима, у 

мери која омогућава коришћење постојећих уџбеника.  

Тежило се и смањењу укупне оптерећености ученика. Програм је растерећен тако што су изостављени сви садржаји који нису неопходни за постизање 

постављених циљева и задатака наставе физике, као и методским приступом програмским садржајима.  

Имајући у виду да нису сви ученици подједнако заинтересовани и обдарени за физику, обогаћени су демонстрациони огледи, како бисмо наставу физике учинили 

занимљивијом и очигледнијом.  

Иако ово упутство за реализацију програма физике садржи неке опште педагошко-дидактичке елементе за остваривање програма у средњој школи и принципе на 

којима се заснива реализација образовно-васпитног процеса, сматрамо да ће бити од користи свим наставницима физике, јер се при реализацији програма, може 

прилагодити различитим подручјима рада и образовним профилима.  

1. Избор програмских садржаја  

Одабрани су они садржаји које на одређеном нивоу могу да усвоје сви ученици средњих стручних школа. То су углавном садржаји из класичне физике, који 

представљају основ за изучавање стручних предмета, а у знатно мањој мери елементи савремене физике неопходни за разумевање неких научних открића и 

технологија који могу битно да утичу на живот људи. При томе је узето у обзир да класична физика проучава појаве које су доступне чулима па се лакше могу 

разумети и прихватити, а имају и већу примену у свакодневној пракси и струци.  

2. Избор метода рада  

Програм даје могућност коришћења разних метода и облика рада (предавање наставника, разговор, огледи, практичан рад ученика, радионице, самосталан рад 

ученика или рад у групама...). Наставник сам треба да одабере најпогоднији приступ у обради сваке конкретне теме у складу са потребама и могућностима 

ученика, као и наставним средствима којима располаже.  

На садржајима програма може се у потпуности илустровати суштина методологије истраживачког приступа у физици и другим природним наукама: посматрање 

појаве, уочавање битних својстава система на којима се појава одвија, мерење у циљу проналажења међузависности одабраних величина, планирање нових 

експеримената ради прецизнијег утврђивања тражених односа, формулисање физичких закона. У неким случајевима методички је целисходно увођење 

дедуктивне методе у наставу (нпр. показати како из закона одржања следе неки мање општи физички закони и сл.).  

3. Демонстрациони огледи  

Демонстрациони огледи чине саставни део редовне наставе физике, али су све мање заступљени. Присутна је недовољна опремљеност школа наставним 

средствима, у некима није заступљена ни кабинетска настава, али има и оних у којима се наставна средства не користе.  

Последњих година било је много семинара и стручних скупова на којима су кроз различите радионице приказани једноставни а ефектни огледи. Да не помињемо 

фестивале науке.  

Увођење једноставних експеримената за демонстрирање физичких појава има за циљ "враћање" огледа у наставу физике, развијање радозналости и интереса за 

физику и истраживачки приступ природним наукама.  

Једноставне експерименте могу да изводе и сами ученици (самостално или по групама) на часу или да их осмисле, ураде, анализирају и обраде код куће, 

користећи многе предмете и материјале из свакодневног живота.  

Наравно, наставници који имају могућности треба да у настави користе и сложеније експерименте.  

У настави свакако треба користити и рачунаре (симулације експеримената и појава, лабораторијске вежбе и обрада резултата мерења, моделирање, самостални 

пројекти ученика у облику семинарских радова и сл.).  
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Начин презентовања програма  

За све четворогодишње стручне школе у којима се физика изучава према минималном плану годину или две године, са два часа недељно, програм је исти, а за 

различита подручја рада и образовне профиле предвиђени су различити програми (пре свега у складу са годишњим бројем часова физике и захтевима струке). 

Садржаји су подељени на одређени број тематских целина. Свака од тематских целина садржи одређени број тема.  

Програмски садржаји доследно су приказани у форми која задовољава основне методске захтеве наставе физике:  

- Поступност (од простијег ка сложенијем) при упознавању нових појмова и формулисању закона.  

- Очигледност при излагању наставних садржаја (уз сваку тематску целину побројано је више демонстрационих огледа а треба користити и симулације).  

- Повезаност наставних садржаја (хоризонтална и вертикална).  

Програм предвиђа да се унутар сваке веће тематске целине, после поступног и аналитичног излагања појединачних наставних садржаја, кроз систематизацију и 

обнављање изложеног градива, изврши синтеза битних чињеница и закључака и да се кроз њихово обнављање омогући да их ученици у потпуности разумеју и 

трајно усвоје. Поред тога, сваку тематску целину требало би започети обнављањем одговарајућег дела градива из претходног разреда или из основне школе. Тиме 

се постиже и вертикално повезивање наставних садржаја. Веома је важно да се кроз рад води рачуна о овом захтеву Програма, јер се тиме наглашава чињеница да 

су у физици све области међусобно повезане и омогућује се да ученик сагледа физику као кохерентну научну дисциплину у којој се почетак проучавања нове 

појаве наслања на резултате проучавања неких претходних.  

Редослед проучавања појединих тема није потпуно обавезујући. Наставник може прерасподелити садржаје према својој процени.  

Нивои образовно-васпитног рада  

Овога пута у садржајима програма није дат оријентациони број часова предвиђених за обраду наставних тема, обнављање градива и  лабораторијске вежбе. То би 

могао бити "увод" у наставни процес у коме ће наставник, на основу дефинисаних циљева и задатака предмета, исхода и стандарда знања, самостално планирати 

број часова обраде, утврђивања... У овом "прелазном периоду", ипак ћемо дати табелу са оријентационим бројем часова, а у недостатку стандарда знања корисни 

ће бити нивои образовно-васпитних захтева, који дефинишу обим и дубину проучавања појединих елемената садржаја програма, а постојали су и до сада.  

Први ниво: обавештеност (О)  

Обавештеност као ниво образовно-васпитних захтева изискује да ученик може да се сети - репродукује оно што је учио: термине, специфичне чињенице, методе и 

поступке, опште појмове, принципе (законе) или теорије. Значи, од ученика се очекује да градиво које је учио само познаје: да може да га искаже, исприча, опише, 

наведе и сл., тј. да може да га репродукује у битно неизмењеном облику.  

Други ниво: разумевање (Р)  

Разумевање као ниво образовно-васпитних захтева изискује да ученик буде оспособљен да градиво које је учио реорганизује: да одређене чињенице, појмове и 

принципе (законе) објасни, анализира, доведе у нове везе, које нису биле непосредно дате у градиву.  

Разумевање као образовно-васпитни ниво укључује у себе и претходни ниво - обавештеност. Уколико се овде градиво интерпретира, онда се то чини не у форми у 

којој је било претходно дато, већ у реорганизованом, тј. у битно измењеном облику.  

Трећи ниво: примена (П)  

Примена као ниво образовно-васпитних захтева изискује да ученик буде оспособљен да одређене генерализације, принципе (законе), теорије или опште методе 

примењује у решавању проблема и задатака.  

Овде је реч о примени оног што се зна и разуме у решавању нових проблема (задатака), а не о његовом јединственом, репродуктивном коришћењу у појединим 

ситуацијама. Примена као највиши образовно-васпитни ниво укључује у себе оба претходна нивоа - обавештеност и разумевање.  

Основни облици наставе и методска упутства за њихово извођење  

Физику је нужно представити ученицима као живу, недовршену науку, која се непрекидно интензивно развија и мења, а не као скуп завршених података, 

непроменљивих закона, теорија и модела. Зато је нужно истаћи проблеме које физика решава у садашњем времену.  

Данас је физика експликативна, теоријска и фундаментална наука и њеним изучавањем, заједно са осталим природним наукама, стичу се основе научног погледа 

на свет. Идеја фундаменталности физике у природним наукама и њен значај за технику морају да доминирају у настави физике.  



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 2521 
 

Ширењу видика ученика допринеће објашњење појмова и категорија, као што су физичке величине, физички закони, однос експеримента и теорије, веза физике с 

осталим наукама, нарочито с примењеним наукама и техником. Значајно је указати на везу физике и филозофије. Потребно је навести и етичке проблеме који се 

јављају као последица развијања науке и технике.  

Овако формулисан концепт наставе физике захтева појачано експериментално заснивање наставног процеса (демонстрациони огледи и лабораторијске вежбе, 

односно практични рад ученика).  

Усвојени концепт наставе физике захтева стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада, применом савремених методичких и 

дидактичких поступака у наставном процесу (пројектна, проблемска, активна настава и кооперативно учење) циљеви и задаци образовања као и циљеви наставе 

физике буду у пуној мери реализовани.  

Стицање техничке културе кроз наставу физике састоји се у развијању вештина техничких примена знања, у решавању техничких задатака и у приказивању 

одређених примена физике у свакодневном животу.  

После изучавања одговарајућих тематских целина, нужно је указати на заштиту човекове средине, која је загађена и угрожена одређеним физичко-техничким 

процесима и променама.  

При обради физичких основа енергетике потребно је усмерити ученике на штедњу свих врста енергије, а посебно електричне енергије.  

Циљеви и задаци наставе физике остварују се кроз следеће основне облике рада са ученицима:  

1. излагање садржаја теме уз одговарајуће демонстрационе огледе;  

2. решавање квалитативних и квантитативних задатака;  

3. лабораторијске вежбе;  

4. коришћење и других начина рада који доприносе бољем разумевању садржај теме (домаћи задаци, семинарски радови, пројекти...);  

5. систематско праћење рада сваког појединачног ученика.  

Веома је важно да наставник при извођењу прва три облика наставе наглашава њихову обједињеност. У противном, ученик ће стећи утисак да постоје три 

различите физике: једна се слуша на предавањима, друга се ради кроз рачунске задатке, а трећа се користи у лабораторији.  

Да би се циљеви и задаци наставе физике остварили у целини, неопходно је да ученици активно учествују у свим облицима наставног процеса. Имајући у виду да 

сваки од наведених облика наставе има своје специфичности у процесу остваривања, то су и методска упутства прилагођена овим специфичностима.  

Методска упутства за предавања  

Како су уз сваку тематску целину планирани демонстрациони огледи, ученици ће спонтано пратити ток посматране појаве, или непосредно учествовати у 

реализацији огледа, а на наставнику је да наведе ученика да својим речима, на основу сопственог расуђивања, опише појаву коју посматра или демонстрира. 

После тога наставник, користећи прецизни језик физике, дефинише нове појмове (величине) и речима формулише закон појаве. Када  се прође кроз све етапе у 

излагању садржаја теме (оглед, учеников опис појаве, дефинисање појмова и формулисање закона), прелази се на презентовање закона у математичкој форми. 

Оваквим начином излагања садржаја теме наставник помаже ученику да потпуније разуме физичке појаве, трајније запамти усвојено градиво и у други план 

потисне формализовање усвојеног знања.  

Када је могуће, треба користити проблемску наставу. Наставник поставља проблем ученицима и препушта да они самостално, у паровима или у тиму дођу до 

решења, по потреби усмерава ученике, подсећајући их питањима на нешто што су научили и сада треба да примене, упућује их на извођење експеримента који 

може довести до решења проблема и слично.  

На пример, на овај начин се може обрадити тема Класични закон слагања брзина: 

- наставник задаје ученицима проблем: Зашто капи кише остављају вертикалан мокри траг на стаклу аутобуса када он мирује, а коси траг када се аутобус 

креће? Од чега и како зависи нагиб косог трага?  

- наставник упућује ученике да потраже и препознају у уџбенику текст уз помоћ којег би могли да дођу до решења (то им неће бити посебно тешко будући да 

имају предзнање из основне школе о слагању брзина) и схвате закон слагања брзина у векторском облику;  

- наставник тражи да ученици закључе како се, на основу наученог закона, одређује релативна брзина; потом ученици треба да примене тај закон у конкретном 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 2522 
 

проблему и објасне зашто је траг кос и како његов нагиб зависи од брзина капи и аутобуса у односу на земљу;  

- затим се проблем може ширити новим питањем: Како би се могла измерити (тј. проценити) брзина кишне капи у односу на земљу (ученици сами треба да 

предлажу начине мерења)...  

На овај начин се могу обрадити и теме које су основ за изучавање садржаја стручних предмета или решавање једноставних проблема из струке. Тада је неопходна 

тесна сарадња са колегама који предају сродне стручне предмете.  

Неке од тема у сваком разреду могу се обрадити самосталним радом ученика кроз радионице. Такав начин рада је ученицима најинтересантнији, више су 

мотивисани, па лакше усвајају знање. Уз то се развијају и њихово интересовање за физику и способност тимског рада и сарадње. Овакав приступ обради наставне 

теме захтева добру припрему наставника: одабрати тему, припремити одговарајућа наставна средства и опрему, поделити ученике у групе тако да сваки појединац 

у групи може дати одговарајући допринос, дати неопходна минимална упутства...  

На пример, за наставну тему Радиоактивни распад ученици се могу поделити у групе од којих би једна, уз помоћ уџбеника, обрадила појаву радиоактивног 

распада и закон распада, друга активност радиоактивног извора уз налажење података на интернету о неким радиоактивним изотопима, трећа би пронашла на 

интернету симулације распада и шему неког радиоактивног низа, четврта примену радиоактивних изотопа (помоћу интернета или литературе коју би им 

припремио наставник)...  

Слично бисмо имали за наставну тему Одбијање и преламање светлости. Једна група ученика би обрадила законе одбијања и преламања, друга тоталну 

рефлексију са примерима примене, трећа привидну дубину тела са примерима, четврта дугу, пета преламање кроз призму и примене (све групе, осим прве, у 

упутствима треба да добију формулу за закон преламања); у раду ученици могу да користе уџбеник, интернет, демонстрациони оглед...  

Неке теме могу да припреме и презентују сами ученици, појединачно или у паровима, у облику семинарских радова или неких мањих пројеката.  

Методска упутства за решавање задатака  

Решавање задатака је важна метода за увежбавање примене знања. Њоме се постиже: конкретизација теоријских знања; обнављање, продубљивање и утврђивање 

знања; кориговање ученичких знања и умећа; развијање логичког мишљења; подстицање ученика на иницијативу; стицање самопоуздања и самосталности у 

раду...  

Оптимални ефекти решавања задатака у процесу учења физике остварују се добро осмишљеним комбиновањем квалитативних (задаци - питања), квантитативних 

(рачунских), графичких и експерименталних задатака.  

Вежбање решавања рачунских задатака је важна компонента учења физике. Како оно за ученике често представља вид учења са најсложенијим захтевима, 

наставник је обавезан да им да одговарајуће инструкције, напомене и савете у вези са решавањем задатака. Напомене треба да се односе на типове задатака у датој 

теми, најчешће грешке при решавању таквих задатака, алгоритам решавања датог типа задатака...  

Потребно је пажљиво одабрати задатке који, ако је могуће, имају непосредну везу са реалним ситуацијама у струци и свакодневном животу. Такође је важно да 

ученици правилно вреднују добијени резултат, као и његов правилан запис. Посебно треба обратити пажњу на поступност при избору задатака, од 

најједноставнијих ка онима који захтевају анализу и синтезу стечених знања.  

Методска упутства за извођење лабораторијских вежби  

Лабораторијске вежбе чине саставни део редовне наставе и организују се тако што се при изради вежби одељење дели на два дела а ученици вежбе раде у групама, 

2-3 ученика.  

За сваку вежбу ученици унапред треба да добију одговарајућа упутства.  

Час експерименталних вежби састоји се из уводног дела, мерења и записивања резултата мерења и обраде добијених података.  

У уводном делу часа наставник проверава да ли су ученици спремни за вежбу, упознаје их са мерним инструментима и осталим деловима апаратуре за вежбу, 

указује на мере предострожности којих се морају придржавати ради сопствене сигурности, при руковању апаратима, електричним изворима, разним уређајима и 

сл.  

Док ученици врше мерења, наставник активно прати њихов рад, дискретно их надгледа и, кад затреба, објашњава и помаже.  

При обради резултата мерења ученици се придржавају правила за табеларни приказ података, цртање графика, израчунавање заокругљених вредности и грешака 
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мерења (са тим правилима наставник треба да их упозна унапред или да их да уз писана упутства за вежбе).  

Методска упутства за друге облике рада  

Један од облика рада са ученицима су домаћи задаци који садрже квалитативне и квантитативне задатке, понекад и експерименталне. Такви домаћи задаци односе 

се на градиво које је обрађено непосредно на часу и на повезивање овог градива са претходним.  

За домаћи задатак могу се давати и семинарски радови и мањи пројекти, које би ученици радили индивидуално или у групама.  

Наставник је обавезан да прегледа домаће задатке и саопшти ученицима евентуалне грешке како би они имали информацију о успешности свог рада.  

ПРИЛОГ: Оријентациони број часова по темама и број часова предвиђених за израду лабораторијских вежби.  

 

Редни број  

теме 

Наслов теме Број часова  

1. Увод 4 

2. Кинематика 14 

3. Динамика 19 

4. Г авитационо и електрично поље  14 

5. Закони одржања 10 

6. Молекулска физика 5 

7. Лабораторијске вежбе 8 

Укупно    74 
 

Начин провере  остварености исхода  

Овога пута у садржајима програма није дат оријентациони број часова предвиђених за обраду наставних тема, обнављање градива и  лабораторијске вежбе. То би 

могао бити "увод" у наставни процес у коме ће наставник, на основу дефинисаних циљева и задатака предмета, исхода и стандарда знања, самостално планирати 

број часова обраде, утврђивања... У овом "прелазном периоду", ипак ћемо дати табелу са оријентационим бројем часова, а у недостатку стандарда знања корисни 

ће бити нивои образовно-васпитних захтева, који дефинишу обим и дубину проучавања појединих елемената садржаја програма, а постојали су и до сада.  

Први ниво: обавештеност (О)  

Обавештеност као ниво образовно-васпитних захтева изискује да ученик може да се сети - репродукује оно што је учио: термине, специфичне чињенице, методе и 

поступке, опште појмове, принципе (законе) или теорије. Значи, од ученика се очекује да градиво које је учио само познаје: да може да га искаже, исприча, опише, 

наведе и сл., тј. да може да га репродукује у битно неизмењеном облику.  

Други ниво: разумевање (Р)  

Разумевање као ниво образовно-васпитних захтева изискује да ученик буде оспособљен да градиво које је учио реорганизује: да одређене чињенице, појмове и 

принципе (законе) објасни, анализира, доведе у нове везе, које нису биле непосредно дате у градиву.  

Разумевање као образовно-васпитни ниво укључује у себе и претходни ниво - обавештеност. Уколико се овде градиво интерпретира, онда се то чини не у форми у 

којој је било претходно дато, већ у реорганизованом, тј. у битно измењеном облику.  

Трећи ниво: примена (П)  

Примена као ниво образовно-васпитних захтева изискује да ученик буде оспособљен да одређене генерализације, принципе (законе), теорије или опште методе 

примењује у решавању проблема и задатака.  

Овде је реч о примени оног што се зна и разуме у решавању нових проблема (задатака), а не о његовом јединственом, репродуктивном коришћењу у појединим 

ситуацијама. Примена као највиши образовно-васпитни ниво укључује у себе оба претходна нивоа - обавештеност и разумевање.  
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Основни облици наставе и методска упутства за њихово извођење  

Физику је нужно представити ученицима као живу, недовршену науку, која се непрекидно интензивно развија и мења, а не као скуп завршених података, 

непроменљивих закона, теорија и модела. Зато је нужно истаћи проблеме које физика решава у садашњем времену.  

Данас је физика експликативна, теоријска и фундаментална наука и њеним изучавањем, заједно са осталим природним наукама, стичу се основе научног погледа 

на свет. Идеја фундаменталности физике у природним наукама и њен значај за технику морају да доминирају у настави физике.  

Ширењу видика ученика допринеће објашњење појмова и категорија, као што су физичке величине, физички закони, однос експеримента и теорије, веза физике с 

осталим наукама, нарочито с примењеним наукама и техником. Значајно је указати на везу физике и филозофије. Потребно је навести и етичке проблеме који се 

јављају као последица развијања науке и технике.  

Овако формулисан концепт наставе физике захтева појачано експериментално заснивање наставног процеса (демонстрациони огледи и лабораторијске вежбе, 

односно практични рад ученика).  

Усвојени концепт наставе физике захтева стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада, применом савремених методичких и 

дидактичких поступака у наставном процесу (пројектна, проблемска, активна настава и кооперативно учење) циљеви и задаци образовања као и циљеви наставе 

физике буду у пуној мери реализовани.  

Стицање техничке културе кроз наставу физике састоји се у развијању вештина техничких примена знања, у решавању техничких задатака и у приказивању 

одређених примена физике у свакодневном животу.  

После изучавања одговарајућих тематских целина, нужно је указати на заштиту човекове средине, која је загађена и угрожена одређеним физичко-техничким 

процесима и променама.  

При обради физичких основа енергетике потребно је усмерити ученике на штедњу свих врста енергије, а посебно електричне енергије.  

Циљеви и задаци наставе физике остварују се кроз следеће основне облике рада са ученицима:  

1. излагање садржаја теме уз одговарајуће демонстрационе огледе;  

2. решавање квалитативних и квантитативних задатака;  

3. лабораторијске вежбе;  

4. коришћење и других начина рада који доприносе бољем разумевању садржај теме (домаћи задаци, семинарски радови, пројекти...);  

5. систематско праћење рада сваког појединачног ученика.  

Веома је важно да наставник при извођењу прва три облика наставе наглашава њихову обједињеност. У противном, ученик ће стећи утисак да постоје три 

различите физике: једна се слуша на предавањима, друга се ради кроз рачунске задатке, а трећа се користи у лабораторији.  

Да би се циљеви и задаци наставе физике остварили у целини, неопходно је да ученици активно учествују у свим облицима наставног процеса. Имајући у виду да 

сваки од наведених облика наставе има своје специфичности у процесу остваривања, то су и методска упутства прилагођена овим специфичностима.  

Методска упутства за предавања  

Како су уз сваку тематску целину планирани демонстрациони огледи, ученици ће спонтано пратити ток посматране појаве, или непосредно учествовати у 

реализацији огледа, а на наставнику је да наведе ученика да својим речима, на основу сопственог расуђивања, опише појаву коју посматра или демонстрира. 

После тога наставник, користећи прецизни језик физике, дефинише нове појмове (величине) и речима формулише закон појаве. Када  се прође кроз све етапе у 

излагању садржаја теме (оглед, учеников опис појаве, дефинисање појмова и формулисање закона), прелази се на презентовање закона у математичкој форми. 

Оваквим начином излагања садржаја теме наставник помаже ученику да потпуније разуме физичке појаве, трајније запамти усвојено градиво и у други план 

потисне формализовање усвојеног знања.  

Када је могуће, треба користити проблемску наставу. Наставник поставља проблем ученицима и препушта да они самостално, у паровима или у тиму дођу до 

решења, по потреби усмерава ученике, подсећајући их питањима на нешто што су научили и сада треба да примене, упућује их на извођење експеримента који 

може довести до решења проблема и слично.  

На пример, на овај начин се може обрадити тема Класични закон слагања брзина: 
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- наставник задаје ученицима проблем: Зашто капи кише остављају вертикалан мокри траг на стаклу аутобуса када он мирује, а коси траг када се аутобус 

креће? Од чега и како зависи нагиб косог трага?  

- наставник упућује ученике да потраже и препознају у уџбенику текст уз помоћ којег би могли да дођу до решења (то им неће бити посебно тешко будући да 

имају предзнање из основне школе о слагању брзина) и схвате закон слагања брзина у векторском облику;  

- наставник тражи да ученици закључе како се, на основу наученог закона, одређује релативна брзина; потом ученици треба да примене тај закон у конкретном 

проблему и објасне зашто је траг кос и како његов нагиб зависи од брзина капи и аутобуса у односу на земљу;  

- затим се проблем може ширити новим питањем: Како би се могла измерити (тј. проценити) брзина кишне капи у односу на земљу (ученици сами треба да 

предлажу начине мерења)...  

На овај начин се могу обрадити и теме које су основ за изучавање садржаја стручних предмета или решавање једноставних проблема из струке. Тада је неопходна 

тесна сарадња са колегама који предају сродне стручне предмете.  

Неке од тема у сваком разреду могу се обрадити самосталним радом ученика кроз радионице. Такав начин рада је ученицима најинтересантнији, више су 

мотивисани, па лакше усвајају знање. Уз то се развијају и њихово интересовање за физику и способност тимског рада и сарадње. Овакав приступ обради наставне 

теме захтева добру припрему наставника: одабрати тему, припремити одговарајућа наставна средства и опрему, поделити ученике у групе тако да сваки појединац 

у групи може дати одговарајући допринос, дати неопходна минимална упутства...  

На пример, за наставну тему Радиоактивни распад ученици се могу поделити у групе од којих би једна, уз помоћ уџбеника, обрадила појаву радиоактивног 

распада и закон распада, друга активност радиоактивног извора уз налажење података на интернету о неким радиоактивним изотопима, трећа би пронашла на 

интернету симулације распада и шему неког радиоактивног низа, четврта примену радиоактивних изотопа (помоћу интернета или литературе коју би им 

припремио наставник)...  

Слично бисмо имали за наставну тему Одбијање и преламање светлости. Једна група ученика би обрадила законе одбијања и преламања, друга тоталну 

рефлексију са примерима примене, трећа привидну дубину тела са примерима, четврта дугу, пета преламање кроз призму и примене (све групе, осим прве, у 

упутствима треба да добију формулу за закон преламања); у раду ученици могу да користе уџбеник, интернет, демонстрациони оглед...  

Неке теме могу да припреме и презентују сами ученици, појединачно или у паровима, у облику семинарских радова или неких мањих пројеката.  

Методска упутства за решавање задатака  

Решавање задатака је важна метода за увежбавање примене знања. Њоме се постиже: конкретизација теоријских знања; обнављање, продубљивање и утврђивање 

знања; кориговање ученичких знања и умећа; развијање логичког мишљења; подстицање ученика на иницијативу; стицање самопоуздања и самосталности у 

раду...  

Оптимални ефекти решавања задатака у процесу учења физике остварују се добро осмишљеним комбиновањем квалитативних (задаци - питања), квантитативних 

(рачунских), графичких и експерименталних задатака.  

Вежбање решавања рачунских задатака је важна компонента учења физике. Како оно за ученике често представља вид учења са најсложенијим захтевима, 

наставник је обавезан да им да одговарајуће инструкције, напомене и савете у вези са решавањем задатака. Напомене треба да се односе на типове задатака у датој 

теми, најчешће грешке при решавању таквих задатака, алгоритам решавања датог типа задатака...  

Потребно је пажљиво одабрати задатке који, ако је могуће, имају непосредну везу са реалним ситуацијама у струци и свакодневном животу. Такође је важно да 

ученици правилно вреднују добијени резултат, као и његов правилан запис. Посебно треба обратити пажњу на поступност при избору задатака, од 

најједноставнијих ка онима који захтевају анализу и синтезу стечених знања.  

Методска упутства за извођење лабораторијских вежби  

Лабораторијске вежбе чине саставни део реовне наставе и организују се тако што се при изради вежби одељење дели на два дела а ученици вежбе раде у групама, 

2-3 ученика.  

За сваку вежбу ученици унапред треба да добију одговарајућа упутства.  

Час експерименталних вежби састоји се из уводног дела, мерења и записивања резултата мерења и обраде добијених података.  
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У уводном делу часа наставник проверава да ли су ученици спремни за вежбу, упознаје их са мерним инструментима и осталим деловима апаратуре за вежбу, 

указује на мере предострожности којих се морају придржавати ради сопствене сигурности, при руковању апаратима, електричним изворима, разним уређајима и 

сл.  

Док ученици врше мерења, наставник активно прати њихов рад, дискретно их надгледа и, кад затреба, објашњава и помаже.  

При обради резултата мерења ученици се придржавају правила за табеларни приказ података, цртање графика, израчунавање заокругљених вредности и грешака 

мерења (са тим правилима наставник треба да их упозна унапред или да их да уз писана упутства за вежбе).  

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Први 

Образовни профил: Техничар за индустријску фармацеутску технологију 

Годишњи фонд часова: Теорија Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

 70   

Недељни фонд часова:  2   

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ  наставе предмета:  

1. Упознавање са значајем информатичке компетентности и дигиталне писмености за живот у савременом друштву 

2. Упознавање ученика са основним постулатима информатике; 

3. Оспособљавање ученика за коришћење основних могућности оперативних система и система датотека 

4. Упознавање основних принципа функционисања локалних мрежа и оспособљавање за коришћење мрежних ресурса; 

5. Упознавање основних принципа функционисања интернета и оспособљавање за коришћење његових најпопуларнијих сервиса 

6. Оспособљавање ученика да користе различите изворе информација и имају критички однос према њима, да баратају информацијама, да одвајају битно од 

небитног, да процењују исправност извора и употребе их на ефикасан начин 

7. Оспособљавање ученика за тумачење и разликовање података и информација кроз табеларно, графичко, текстуално приказивање, проналажење примене, 

повезивање са претходним знањем из других предмета 

8. Оспособљавање ученика да одаберу и примене најприкладнију технологију сходно задатку, области у којој је примењују или проблему који решавају 

9. Оспособљавање за одговорну примену препорука заштите здравља, безбедности, личне и приватности других у свакодневном раду у дигиталном окружењу 

10. Развијање свести о важности етичког коришћења информација и технологије 

11. Оспособљавање за коришћење рачунара у другим предметним областима; 

12. Развијање интересовања за стицање потребних знања и развој вештина које би ученици употребили за даље образовање и напредовање 

Задаци: да ученици: 

– развију свест о неопходности коришћења рачунара у свакодневном животу и раду и значају информатике за функционисање и развој друштва; 

– примене стечена знања и вештине у стицању конкретног образовања за будуће занимање; 

– јачају способност за прецизно и концизно дефинисање проблема; упознају се са алгоритамским начином решавања проблема и основним алгоритмима; 

– стекну знања потребна за подешавање параметара оперативног система на нивоу корисничког интерфејса, коришћење могућности оперативних система и 

система датотека конкретног оперативног система; 

– овладају коришћењем програма за обраду текста и табеларних података и креирање докумената у коме су интегрисани текст, слика и табела; 

– упознају начине израде презентација и оспособе се за израду једноставнијих презентација; 

– разумеју принципе функционисања интернета, локалних мрежа и оспособе се за коришћење мрежних ресурса, интернет сервиса и система за електронско 

учење; 
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– унапреде способности за брзо, ефикасно и рационално проналажење информација коришћењем рачунара, као и њихово критичко анализирање и преношење; 

– развију прецизност, рационалност и креативност у раду са рачунаром; 

– на адекватан начин користе предности рачунара и друштвених мрежа у удруживању са другима и покретању акција чији је циљ ширење корисних 

информација или пружање помоћи и подршке онима којима је то потребно; 

– изграде правилне ставове према коришћењу рачунара, без злоупотребе и претеривања које угрожава њихово физичко и ментално здравље; 

– упознају савремена ергономска решења која олакшавају употребу рачунара и изграде спремност за праћење нових решења у области информатичке 

технологије; 

– развијају способности да стечена знања примењују за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневном животу. 

Редни 

бр. 
Назив теме Бр. часова Препоручени садржаји по темама 

Вредновање 

остварености исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

1. 

Основе 

рачунарске  

технике 

10 

Информација и информатика. Кодирање 

информација коришћењем бинарног бројевног 

система. Представљање разних типова 

информација (текстуалне, графичке, звучне). 

Кодирање карактера, кодне схеме. Јединице за 

мерење количине информација. Значај и 

примена рачунара. Карактеристике 

информационог друштва. Утицај рачунара на 

здравље. Структура и принцип рада рачунара. 

Врсте меморије рачунара. Процесор. Матична 

плоча. Магистрала. Улазно-излазни уређаји. 

Утицај компоненти на перформансе рачунара. 

Софтвер, појам и улога у PC. Врсте софтвера. 

Намена сваке врсте софтвера   

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестови знања 

- активност на часу 

• Објасни значење појмова податак, 

информација и информатика 

• Разликује појмове бит и бајт 

• Наведе јединице за мерење количине 

података 

• Претвара меру количине података из једне 

мерне јединице у другу 

• Објасни основне карактеристике 

информационог друштва 

• Наведе опасности и мере заштите здравља 

од претеране и неправилне употребе рачунара  

• Препозна компоненте из којих се састоји 

рачунар и објасни њихову функционалност 

• Објасни намену оперативно и спољашње 

меморије у рачунарском систему 

• Наброји врсте спољашњих меморија и 

објасни њихове карактеристике 

• Објасни сврху софтвера у рачунарском 

систему 

• Наброји врсте софтвера и објасни њихову  

2. 

Рад у 

оперативном 

систему 

6 

Подешавање радног окружења. Концепти 

организације докумената и фасцикли. Типови 

датотека. Претрага садржаја по различитим 

критеријумима. Манипулација садржајима на 

диску. Инсталација корисничког софтвера. 

- праћење 

остварености 

исхода 

- тестови 

практичних 

вештина 

- активност на часу 

• Објасни сврху (намену) оперативног 

система 

• Наброји оперативне системе који се данас 

користе на различитим дигиталним уређајима 

• Изврши основна подешавања радног 

окружења ОС 

• Разликује типове датотека 
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• Хијерархијски организује фасцикле и 

управља фасциклама и документима (Копира, 

премешта и брише документе и фасцикле) 

• Врши претрагу садржаја по различитим 

критеријумима 

• Разуме потребу за инсталирањем новог 

софтвера 

• Врши компресију и декомпресију фасцикли 

и докумената  

3. Примена ИКТ-а 40 

Интерфејс текст процесора. Једноставнија 

подешавања интерфејса. Правила слепог куцања. 

Операције са документима (креирање, отварање, 

премештање од једног до другог отвореног 

документа, чување, затварање). Едитовање 

текста. Премештање садржаја између више 

отворених докумената. Уметање у текст: 

специјалних симбола, датума и времена, слика, 

текстуалних ефеката. Проналажење и замена 

задатог текста. Уметање и позиционирање 

нетекстуалних објеката. Уметање табеле у текст. 

Логичко структуирање текста (наслови, 

параграфи, слике табеле). Форматирање текста 

(страница, ред, маргине, проред). Форматирање 

текста. Исправљање грешака. Нумерација 

страница. Израда стилова. Коришћење готових 

шаблона и израда сопствених шаблона. Писање 

математичких формула. Генерисање садржаја и 

индекса појмова. Штампање докумената. 

Индивидуални и сараднички рад над 

документима уз коришћење текст процесора у 

облацима. 

Подешавање радног окружења програма за 

израду мултимедијалне презентације. Рад са 

документима. Додавање и манипулација 

страницама, слајдовима или фрејмовима. 

Основна правила и смернице за израду 

презентације (количина текста и објеката, 

величина и врста слова, дизајн,...). Форматирање 

текста. Додавање објеката (слика, звука, 

 

- тестови 

практичних 

вештина 

- активност на часу 

- праћење 

индивидуалних или 

групних пројеката 

• Одабере и примењује одговарајућу 

технологију (алате и сервисе) за реализацију 

конкретног задатка 

• креира дигиталне продукте, поново их 

користи, ревидира и проналази нову намену 

• користи технологију за прикупљање, 

анализу, вредновање и представљање 

података и информација 

• припреми и изведе аутоматизовану 

аналитичку обраду података коришћењем 

табеларних и графичких приказа  
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филма,...). Избор позадине или дизајна-тема. 

Ефекти анимације (врсте, подешавање 

параметара, анимационе шеме). Прелаз између 

слајдова или фрејмова. Интерактивна 

презентација (хиперлинкови и дугмад). 

Штампање презентације. Подешавање 

презентације за јавно приказивање. Сараднички 

рад при изради презентације. Наступ презентера 

(држање тела, вербална и невербална 

комуникација, савладавање треме). 

Подешавање радног окружења програма за 

табеларна прорачунавања. Рад са документима. 

Уношење података (појединачно и аутоматско 

попуњавање). Измена типа и садржаја ћелија. 

Сортирање и филтрирање. Подешавање 

димензија, премештање, фиксирање и сакривање 

редова и колона. Додавање и манипулација 

радним листовима. Уношење формула са 

основним аритметичким операцијама. 

Референце ћелија. Функције за сабирање, средњу 

вредност, најмању, највећу, пребројавање, 

заокруживање. Логичке функције. Копирање 

формула. Форматирање ћелија. Типови 

графикона, приказивање података из табеле. 

Подешавање изгледа странице документа за 

штампање (оријентација папира, величина, 

маргине, прелом стране, уређивање заглавља и 

подножја, аутоматска нумерација страна). 

Преглед пре штампе, аутоматско штампање 

заглавља колона, штампање опсега ћелија, целог 

радног листа, целог документа, графикона, 

одређивање броја копија. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Рачунарске 

мреже, интернет 

и електронска 

комуникација 

14 

Сервиси Интернета: World Wide Web, FTP, 

електронска пошта, веб-форуми. Веб-читачи. 

Претраживачи.  Интернет мапе. Виртуелни 

телефон. Друштвене мреже и њихово 

коришћење. Електронска трговина, електронско 

банкарство, учење на даљину.  Право и етика на 

Интернету. Локалне мреже. Повезивање чворова 

 

 

 

 

- праћење 

остварености 

исхода 

• Приступа садржајима на интернету, 

претражује интернет и преузима жељене 

садржаје 

• Користи електронску пошту 

• Користи интернет мапе, виртуелни телефон 

и сличне веб-сервисе 

• Објасни појмове електронска трговина и 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 2532 
 

*Корелација са другим наставним предметима/модулима: Српски језик и књижевност, Енглески језик, Математика, Стручни предмети 

 

 

мреже. Рачунари-сервери и рачунари-клијенти. 

Интернет провајдери и њихове мреже. 

Технологије приступа интернету. Глобална 

мрежа (Интернет). Интернет протокол. IP шема 

адресирања. Рутер и рутирање. Организација 

домена и доменских имена. Систем доменских 

имена DNS. Формирање локалне мреже. Дељење 

ресурса локалне мреже. Навигација кроз локалну 

мрежу. Повезивање локалне мреже са глобалном 

мрежом (интернетом). 

- електронски 

тестови 

- активност на часу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

електронско банкарство 

• Објасни како функционише учење на 

даљину 

• Освести важност поштовања правних и 

етичких норми при коришћењу интернета 

• Објасни предности умрежавања 

• Наведе могуће структуре локалне мреже и 

уређаје који се користе за умрежавање 

• Користи ресурсе локалне мреже 

• Објасни у чему је разлика између рачунара-

сервера и рачунара-клијената 

• Објасни чему служи рутер и шта је 

рутирање 

• Објасни који посао обављају интернет-

провајдери 

• Наведе начине приступа интернету 

• Објасни разлику између локалне и глобалне 

мреже 

• Објасни принципе функционисања 

интернета 

• Објасни појам и сврху интернет протоколи 

• Објасни зашто постоји систем доменских 

имена  

• процени квалитет информација са којима се 

сусреће 

• препозна прихватљиво / неприхватљиво 

понашање у оквиру дигиталне комуникације; 

• пријави непримерене дигиталне садржаје 

или нежељене контакте и потражи помоћ 

• препозна знаке зависности од технологије и 

правовремено реагује 

• води рачуна о онлајн идентитету и 

приватности;  

Укупан број часова            70    
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Наставни предмет: БИОЛОГИЈА 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Први 

Образовни профил: Техничар за индустријску фармацеутску технологију 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ наставе биологије је да ученици развију биолошку, општу научну и језичку писменост, да развију способности, вештине и ставове  корисне у свакодневном 

животу и раду, да развију мотивацију за учење и интересовања за биологију као науку уз примену концепта одрживог развоја, етичности и права будућих 

генерација на очувану животну средину. 

Задаци наставе биологије су да ученици: 

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

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

- стекну способност интегративног-мултидисциплинарног приступа наставним садржајима;  

- развију способности посматрања, уочавања, упоређивања и анализирања;  

- развију способност логичког, критичког мишљења, закључивања и решавања проблема;  

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

- развијају функционална знања из биологије;  

- развију способност коришћења информационих технологија;  

- развију способност проналажења, прикупљања и анализе биолошких материјала и података;  

- разумеју значај биолошке (органске) производње;  

- развију способност за рад у тиму, самовредновање, самостално презентовање резултата рада и вршњачко учење;  

- прихвате да су очување природе и заштита животне средине, поштовање и чување националне и светске културне баштине, одговорно коришћење природних 

ресурса и заштита животиња њихови приоритетни задаци;  

- развију свест о важности здравља и практикују здраве стилове живота;  

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

- формирају радне навике и одговоран однос према раду;  

- оспособе се за самостално и целоживотно учење. 

Садржај 

I. КАРАКТЕРИСТИКЕ ЖИВИХ БИЋА  

Биолошки системи и управљање биолошким системима (ћелија, ткива, систем органа, организам).  

II. ВИРУСИ  
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Грађа вируса. Размножавање вируса. Вируси као изазивачи различитих обољења.  

III. БАКТЕРИЈЕ  

Опште одлике. Размножавање бактерија. Бактерије као изазивачи болести. Значај бактерија у индустрији, пољопривреди и генетичком инжењерингу.  

IV. БИОЛОГИЈА ЋЕЛИЈЕ  

Хемијски састав ћелије. Органска и неогранска једињења која учествују у изградњи ћелија.  

Грађа ћелије и функција ћелијских органела.  

Деобе ћелија, значај ћелијске деобе. Регулација деоба и последице неконтролисаних деоба - тумори.  

V. МЕТАБОЛИЗАМ  

Дефиниција метаболизма и значај за живи свет.  

Типови исхране живих бића. Фотосинтеза, њени продукти и значај за живот на Земљи.  

VI. ЖИВОТНИ ФЕНОМЕНИ КОЈИ ПРОИСТИЧУ ИЗ МЕТАБОЛИЧКИХ ПРОЦЕСА  

Енергетика човечијег организма.  

Улога нервног и мишићног система у процесу рада.  

Улога кардиоваскуларног и респираторног система у процесу рада.  

VII. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НАУКЕ О НАСЛЕЂИВАЊУ  

Молекулске основе наслеђивања.  

Гени.  

Основна правила наслеђивања.  

Извори генетичке варијабилности.  

VIII. ГЕНЕТИКА ЧОВЕКА  

Хромозоми човека. Детерминација пола човека. Промене у броју полних хромозома и генетичком материјалу.  

Последице укрштања у блиском сродству.  

Генетичко саветовање: рано откривање наследних болести као битан социјални фактор.  

Генетичка условљеност понашања људи (интелигенција, ментални поремећаји).  

Генетички инжењеринг и значај за човека (синтеза природног инсулина, интерферон и др).  

Планирање потомства. Значај планирања потомства.  

IX. ЕКОЛОГИЈА, ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ  

1. Основни појмови и принципи екологије  

Предмет проучавања, значај екологије и нивои организације живог света.  

Услови живота и појам еколошких фактора.  

Адаптација на различите услове живота. Животна форма: појам, примери и класификација.  

Животно станиште.  

Појам и особине популације.  

Животна заједница (биоценоза) као систем популација и односи организама у биоценози.  

Екосистем као јединство биотопа и биоценозе и односи у екосистему. Класификација екосистема.  

Биосфера - јединствени еколошки систем Земље. Процеси кружења воде (хидролошки циклус), угљеника, азота, фосфора и сумпора.  

Животне области. Област мора и океана. Област копнених вода. Сувоземна област живота.  

2. Заштита и унапређивање животне средине и одрживи развој  

Концепт одрживог развоја.  
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Еколошке промене у природи под утицајем човека. Промене физичких услова средине. Подизање насеља и услови живота у градовима. Генетички и здравствени 

ефекти нарушавања и загађивања животне средине.  

Загађивање и заштита животне средине: појам, извори и врсте загађивања животне средине. Ефекти загађивања. Основни појмови екотоксикологије. 

Класификација токсиканата. Врсте и начини тровања. Токсични ефекти. Биолошке особености организама и могућност неутрализације штетног деловања 

токсичних материја.  

Загађивање и заштита ваздуха. Извори и класификација загађивача ваздуха. Најзначајнији загађивачи ваздуха. Ефекти загађивања ваздуха на живи свет и 

материјална и културна добра. Мере заштите ваздуха од загађивања.  

Загађивање и заштита воде. Врсте и извори загађивања вода. Физичко и хемијско загађивање вода. Биолошко загађивање вода. Загађивање мора и океана. Заштита 

вода од загађивања. Систем затворених циклуса воде. Пречишћавање отпадних вода. Заштита вода од термалног загађивања.  

Загађивање и заштита земљишта. Извори загађивања земљишта. Загађивање земљишта чврстим отпацима. Загађивање земљишта таложењем загађивача из 

ваздуха. Загађивање земљишта посредством загађене воде. Загађивање земљишта при пољопривредној производњи. Заштита земљишта од загађивања. Обрада 

отпадака индустрије. Обрада и депоновање чврстих отпадака из насеља. Производња уз мању количину отпадака. Производни системи без отпадака.  

Загађивање и заштита хране. Извори загађивања хране. Адитиви хране. Контаминанти хране. Пестициди. Заштита хране од загађивања.  

Радиоактивно загађивање и заштита. Извори и врсте радијације. Природна и вештачка зрачења. Радиоактивно загађивање воде и земљишта. Биолошки ефекти 

зрачења. Радиоактивни отпаци и проблем њиховог депоновања. Контрола и заштита.  

Бука и заштита од буке. Извори буке. Деловање буке на организам човека и животиња. Вибрације. Мере заштите од буке и вибрација.  

Систем праћења загађивања животне средине (мониторинг систем). Појам и класификација система мониторинга.  

Пројектна активност: праћење и разматрање параметара животне средине на различитим локалитетима.  

Уређивање средине и изградња простора. Принципи и методе планирања и уређивања простора. Еколошке основе просторног планирања  и уређења простора. 

Екологија предела.  

3. Заштита природе  

Проблеми угрожености живе и неживе природе. Савремени приступи и могућност заштите угрожене флоре, фауне, екосистема и предеоних целина.  

Национали паркови и природни резервати.  

X. ЕКОЛОШКИ, ЗДРАВСТВЕНИ И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ ИНТЕГРАЛНОГ БИОЛОШКОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА.  

Промоција здравих стилова живота.  

Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за проблематику угрожавања непосредне животне средине уз поштовање принципа одрживог развоја.  

Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за проблематику здраве исхране.  

Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за проблематику токсикоманије и болести зависности.  

Дебата: тимски рад везан за проблематику односа међу половима.  

Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за проблематику репродуктивног здравља.  

Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за проблематику полно преносивих болести.  

Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за проблематику СИДА.  

Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за проблематику личне хигијене и хигијене животног простора. 

Начин остваривања програма 

Садржаји програма наставног предмета биологије за образовне профиле у четворогодишњим стручним школама имају општеобразовни и стручни карактер и 

треба да допринесу формирању опште културе ученика и његовом професионалном развоју. Истовремено, структура програма даје основу за боље разумевање 

садржаја стручних предмета.  

Програм је структуиран тако да су поједине области подељене на наставне теме, које представљају логичке целине. Наставне теме су рашчлањене на наставне 
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јединице у оквиру којих се ближе одређују конкретни наставни садржаји. Број часова потребних за реализацију наставне теме (обрада новог градива, понављање, 

вежбање, систематизација) одређује наставник.  

За реализацију програма веома је важно добро планирање и припремање наставног процеса. Под тим се, између осталог, подразумева превасходно израда 

глобалног (годишњег) и оперативних (месечних) планова рада. Приликом реализације програма потребно је водити рачуна о циљевима и задацима наставе, 

узрасту ученика, њиховом претходно стеченом знању и корелацији биологије са другим наставним предметима. Узимајући у обзир структуру програмских 

садржаја биологије за ове образовне профиле, наставник може да примени широки опсег различитих облика, дидактичких модела, метода и средстава наставног 

рада. Нови садржаји, који нису пропраћени постојећим уџбеницима, могу се реализовати употребом адекватних текстуалних и видео материјала.  

Вежбе и други типови часова који су предвиђени, треба да се реализују превасходно применом:  

- природних наставних средстава (препарован ботанички и зоолошки материјал, микроскопски препарати, препарати у фиксативу, скелети и њихови делови, 

палеонтолошке збирке...);  

- активних наставних облика (рад у пару - кооперативни рад, рад у групи);  

- активних наставних метода (метода демонстрације, метода илустрације, метода практичних и лабораторијских радова).  

Наставник треба да реализује дидактичке моделе који у себи интегришу различите облике, методе и средства наставног рада, који су у складу са програмским 

садржајима, циљевима и задацима наставе биологије. Посебно је погодно за реализацију ботаничких и зоолошких програмских садржаја (систематика и 

филогенија организама) применити егземпларни модел наставе. Уколико су у питању еколошки садржаји, онда је могуће применити проблемски, програмирани 

модел наставе и теренску наставу или биолошку наставну екскурзију и различите пројектне активности. Предвиђене пројектне активности је потребно 

реализовати тимском наставом у школи или ван ње. Уколико се настава реализује у школи, најадекватнији објекат за то је кабинет. За реализацију програма 

биологије неопходно је да школа обезбеди минимум наставних средстава, што је предвиђено и регулисано Правилником о нормативу школског простора, опреме 

и наставних средстава.. С обзиром на то да се ученици превасходно обучавају за професионалну делатност, потребно је када је год то могуће, наставу/школску 

праксу изводити у привредним објектима (изван школског комплекса). Уколико је у питању пољопривредна и ветеринарска струка, онда се настава може 

реализовати у различитим објектима у области производње (пољопривредна добра, комбинати за производњу хране и сл.), објекти научног рада (научни 

институти, експериментална пољопривредна добра, експерименталне ветеринарске институције, мрестилишта...), објекти експонатног карактера (природњачки 

музеји, зоолошки вртови, ботаничке баште, национални паркови и друга заштићена природна добра). Приликом посете објектима у области производње, ученици 

треба да се што непосредније, потпуније и систематичније упознају са корелацијама које се остварују између људских делатности и природе. Под тим се 

подразумева упознавање ученика са сировинама добијеним из природе и технологијама њихове прераде.Такође, ученици треба на тај начин да употпуне процесе 

сазнавања и развоја сопствене радне културе.  

Учениково успешно савлађивање наставних садржаја зависи и од правилно одређених нивоа васпитно-образовних захтева. У том смислу, могу се дефинисати три 

широке категорије когнитивног домена (према Блумовој таксономији): ниво обавештености, ниво разумевања и ниво примене.  

На нивоу обавештености ученици треба да познају: опште карактеристике живота, вирусе, бактерије као изазиваче болести; грађу ћелије и процесе у њој, 

биологију развића, принципе генетике и еволуције и исказују одговоран однос према природи, њеној заштити и унапређивању.  

На нивоу примене, потребно је да ученици умеју да повежу грађу ћелије са њеном функцијом, како би разумели суштину животних феномена и да стечена знања 

из екологије, заштите, унапређивања животне средине и одрживог развоја примене у решавању проблема из ове области. Савремени наставни процес биологије 

захтева од наставника пуну ангажованост и перманентан рад на личном стручном усавршавању. Под тим се подразумева похађање адекватних акредитованих 

семинара и праћење савремене научне и стручне биолошке и методичке литературе. 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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ДЕО 2 НАСТАВНИ ПРОГРАМ Б. Изборни предмет Техничар за индустријску фармацеутску технологију (Први разред) 

Наставни предмет: ВЕРСКА НАСТАВА 

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране ;             Хемија-неметали 

Разред: Први  

Образовни профил: Техничар за индустријску фармацеутску технологију 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

37     

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње школе  ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 6/2003, 23/2004, 9/2005 и 11/2016) 

ЦИЉЕВИ верске наставе, као изборног предмета, у оквиру средњошколског образовања и васпитања јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство 

традиционалних цркава и верских заједница које живе и делају на нашем животном простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот и 

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. Притом упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене, историјски дате цркве или верске заједнице треба да се 

остварује у отвореном и толерантном дијалогу, уз уважавање других религијских искустава и философских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних 

искустава и достигнућа човечанства. 

ЗАДАЦИ верске наставе су 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; 

- буди потреба и 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; 

- развија и негује 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 своје властите личности и ка 

остваривању сусрета са светом, са природом и, пре и после свега, са Богом; 

- изграђује способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског стваралаштва у науци и другим 

областима; 

- изграђује свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и 

природи. 

ЦИЉ наставе православног катихизиса (веронауке) у средњем образовању и васпитању јесте да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући 

две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки (будући) живот (димензију идеалног). То значи да ученици систематски 

упознају православну веру у њеној доктинарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се излагање хришћанског виђења живота и 

постојања света обавља у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којима се настоји показати да хришћанско виђење 

(литургијско, као и подвижничко искуство Православне Цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и верско 
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образовање. Све ово спроводи се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и на делатном плану, уз настојање да се доктринарне поставке спроведу 

у свим сегментима живота (однос са Богом, са светом, са другим људима и са собом). 

ЗАДАЦИ у настави православног катихизиса (веронауке) су да код ученика: 

- развије отвореност и однос према Богу као Другој и другачијој Личности у односу на нас, као и отвореност и однос према другом човеку као икони Божјој, 

личности, такође, другачијој у односу на нас, те да се између ове две релације оствари узајамно зависна веза (свест о заједници); 

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

односу са природом која нас окружује и друго, као и за одговарање на питања у светлу православне хришћанске вере и искуства Цркве; 

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

областима стваралаштва (при чему се остварује комплементарност са другим наукама); 

- помогне у одговорном обликовању заједничког живота са другим, у изналажењу равнотеже између властите личности и заједнице, у остварењу сусрета са светом 

(са људима различитих култура, религија и погледа на свет, са друштвом, са природом) и са Богом; најзад, 

- изгради уверење да је свет и све што је у њему, створен за вечност, да су сви створени да буду причасници вечног живота, те да се из те перспективе код ученика 

развије способност разумевања, преиспитивања и вредновања сопственог односа према другом човеку као непоновљивом бићу и према творевини Божјој и 

изгради спремност на покајање. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

1. 

УВОД  

1. Уводни час,  

2. Понављање кључних 

појмова и садржаја 

обрађених у основној 

школи  

2 

• Специфичности наставе Православног 

катихизиса у средњој школи  

• Међусобно упознавање ученика; 

• Рекапитулација обрађених садржаја о 

личносном Богу, човеку, Цркви, Литургији.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да сагледа садржаје којима 

ће се бавити настава Православног 

катихизиса у току 1. године 

средњошколског или гимназијског 

образовања; 

• моћи да уочи какво предзнање 

има из градива Православног 

катихизиса обрађеног у 

претходном циклусу школовања; 

• бити мотивисан да похађа часове 

православног катихизиса.  

2. 

БОГ ОТКРИВЕЊА  

3. Творевина сведочи о 

Творцу 

4. Човек - боготражитељ 

5. Откривење - позив у 

заједницу 

6. Бог Откривења - Света 

Тројица (библијска 

сведочанства) 

5 

• Логосност творевине (откривање Бога 

кроз законитост, лепоту и склад у 

творевини); 

• Бог улази у историју и открива се као 

Личност (икономија Божја); 

• Човек као боготражитељ; 

• Откривење - позив у заједницу.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да наведе неке од примера 

Откривења Бога у Библији; 

• моћи да разуме и тумачи значење 

израза хомо религиосус; 

• моћи да препозна изразе вере у 

Свету Тројицу у богослужбеним 

текстовима; 

• моћи да препозна изразе вере у 

Бога као Творца у богослужбеним 

текстовима; 
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7. Из молитвеног 

богословља Цркве 

(систематизација теме)  

• моћи да разуме да се Бог из 

љубави открива човеку, позивајући 

га у заједницу; 

• бити подстакнут да непосредније 

учествује у богослужењу Цркве; 

• моћи да промишља о личној 

одговорности у односу према Богу 

и ближњима; 

• моћи да разуме да се Божје 

Откривење дешава и данас у Цркви 

и свету; 

• моћи да просуђује и препознаје 

сведочанства вере у свом животу.  

3. 

ВЕРА, ЗНАЊЕ И 

БОГОПОЗНАЊЕ  

8. Вера и поверење 

9. Вера у Старом и Новом 

Завету 

10. Бог се познаје љубављу 

11. Вера и живот ("Вера без 

дела је мртва...") 

12. Из молитвеног 

богословља Цркве 

(систематизација теме) 

5 

• Знање о стварима и познање личности; 

• Присуство вере у научној методологији и 

научним теоријама; 

• Вера у Старом и Новом Завету 

• Познање Бога као личности методом 

љубави; 

• Вера без дела је мртва; 

• Сличност између човекопознања и 

богопознања. 

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да увиди разлику између 

знања које се односи на ствари и 

познања које се односи на 

личности; 

• моћи да препозна да је вера 

слободан избор човека и да се 

сведочи личним животом; 

• моћи да објасни да је богопознање 

у православном искуству плод 

личне, слободне заједнице човека с 

Богом; 

• моћи да објасни да се вером живи 

кроз Литургију и подвиг. 

4. 

ХРИШЋАНИН - ЧОВЕК 

ЦРКВЕ  

13. Човек и заједница 

14. Црква као литургијска 

заједница (моја парохија) 

15. Света Литургија - 

пуноћа заједнице са Богом 

16. Хришћанин - човек 

Цркве (систематизација 

теме) 

4 

• Црква као заједница која се пројављује на 

Литургији; 

• Моја парохија; 

• Хришћанин - човек Цркве; 

• Света Литургија - пуноћа заједнице са 

Богом. 

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да увиди да хришћанин 

постоји превасходно као члан 

конкретне литургијске заједнице; 

• моћи да опише живот парохијске 

заједнице; 

• моћи у основним цртама да 

објасни да се учешћем у 

литургијском сабрању ступа на пут 

богопознања; 

• моћи да продискутује о 

православном схватању Цркве; 

• моћи да схвати да хришћанство 
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Корелација с другим предметима / модулима: Српски језик и књижевност , Историја , Ликовна култура , Музичка култура , Екологија , Психологија , Социологија 

Филозофија,  Грађанско васпитање 

подстиче човека на одговоран 

живот у заједници. 

5. 

СВЕТО ПИСМО - 

КЊИГА ЦРКВЕ  

17. Настанак и подела 

Светог Писма 

18. Канон и 

богонадахнутост Светог 

Писма 

19. Црква као место 

тумачења и доживљаја 

Светог Писма и Светог 

Предања 

20. Свето Писмо - књига 

Цркве 

21. Утицај Светог Писма на 

културу и цивилизацију  

5 

• Настанак и подела Светог Писма; 

• Канон и богонадахнутост Светог Писма; 

• Црква као место тумачења и доживљаја 

Светог Писма и Светог Предања; 

• Утицај Светог Писма на културу и 

цивилизацију; 

• Свето Писмо је књига Цркве.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да именује различите књиге 

Светог Писма; 

• моћи да наброји неке ауторе 

књига Светог Писма; 

• моћи да 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.  

6. 

ХРИШЋАНСКИ ЖИВОТ  

22. Црквено Предање и 

народна предања  

23. "Све ми је дозвољено, 

али ми није све на корист..."  

24. Из живота светих  

25. Знамените личности и 

хришћанство  

26. Смисао (и бесмисао) 

живота  

5 

• Питања односа народног и црквеног 

предања;  

• Животна искушења и суочавање са њима;  

• Живот није случајност него је дар;  

• Светост као мера људског достојанства.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да увиди да постоји разлика 

између народног и црквеног 

предања и да заузме став према 

њима;  

• моћи да уочи да светост живота 

није могућа без истовремене 

заједнице са Богом и људима;  

• знати да су сви људи призвани да 

буду свети;  

• моћи да уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса 1. 

разреда средње школе.  

* Укупан број часова Остали број часова предвиђен је за друге типове часа. 
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Наставни предмет: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Први 

Образовни профил: Техничар за индустријску фармацеутску технологију 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

35    

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006,  

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ предмета је да се кроз стицање знања, овладавање вештинама, формирање ставова и система вредности допринесе оспособљавању ученика за компетентан, 

одговоран и ангажован живот у хуманом и демократски уређеном друштву утемељеном на основним људским вредностима, поштовању људских и грађанских 

права, у коме се уважава различитост, остварује солидарност и брига за друге. 

Задаци наставе грађанског васпитања су да ученици: 

- стекну знања о функционисању демократски уређеног друштва, улози грађанина, документима и институцијама које доприносе владавини права;  

- усвоје вредности на којима се заснивају људска права и демократско друштво;  

- развију спремност да делују у духу поштовања демократских вредности;  

- јачају осећање самопоштовања, личног и групног идентитета;  

- разумеју сложеност живота у мултикултуралној заједници и потребу узајамног уважавања и поштовања различитости;  

- јачају осетљивост на појаве нетолеранције, дискриминације, стереотипа и предрасуда;  

- разумеју значај сарадње и заједништва за добробит појединца и друштва, и овладају вештинама рада у групи и групног одлучивања;  

- узму учешће у животу заједнице, покрећу акције и преузимају одговорност за личне одлуке;  

- овладају вештинама успешне комуникације и примењују их у свакодневном животу;  

- разумеју природу и узроке сукоба, упознају технике конструктивног решавања сукоба и примењују их у свакодневном животу;  

- унапреде способности за прикупљање, анализу, организацију, критичку процену, примену и преношење информација из различитих извора релевантних за 

живот у демократском друштву;  

- унапреде способност исказивања сопственог става уз коришћење аргумената;  

- унапреде способности планирања личног и професионалног развоја. 

Садржај 

Увод: Међусобно упознавање, упознавање ученика са програмом и начином рада.  

1. Ја, ми и други  

Ова тематска целина обухвата питања ставова које имамо према себи другим људима и групама, личног и групних идентитета, развијања самопоштовања и 

разумевања и уважавања других.  

- Лични идентитет. Израђујући "лични грб" и међусобним поређењем, ученици јачају самопоштовање, боље се упознају и и подстичу да препознају и цене своје 

позитивне особине.  
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- Откривање и уважавање разлика. Кроз активности поређења по различитим критеријума ученицима се омогућава да упознају себе и друге, открију и прихвате 

постојеће сличности и разлике, као и да сагледају сложеност и међусобна преклапања властитих групних идентитета.  

- Групна припадност. Кроз израду и поређење "породичних стабала" или породичних албума и дискусију о различитим групама/удружењима којима ученици 

припадају ученици се уводе у проблематику личног и групног идентитета и њихових међусобних односа.  

- Стереотипи и предрасуде. На основу описа властите и туђе групе откривају се и анализирају тенденције упрошћеног опажања и фаворизовања властите групе, 

као и неоправданог негативног опажања туђих група.  

- Толеранција и дискриминација. Помоћу игре улога демонстрира се да су предрасуде и стереотипи које имамо према појединим групама људи један од узрока 

дискриминаторског понашања и да толеранција није увек позитивна.  

Задаци за вежбање: Ученици налазе примере стереотипа, предрасуда и дискриминаторског понашања у школи, уџбеничкој и другој литератури, штампи, на ТВ и 

радију и приказују их на часу.  

2. Комуникација у групи  

Ова тематска целина бави се начинима изражавања и саопштавања мишљења и комуникацијом са другима: посебно поступцима и вештинама ненасилне 

комуникације.  

- Самопоуздано реаговање. Ученицима се предочава важност заступања властитих потреба и права на јасан и неагресиван начин. У малим групама ученици 

испробавају овакав самопоуздан начин реаговања у неколико свакодневних ситуација.  

- Гласине. Кроз задатак серијске репродукције, где се једна информација ланчано преноси од једног до другог ученика, демонстрирају се начини искривљавања 

порука, тј. шумови у комуникацији и указује на важност добре комуникације за међусобно разумевање.  

- Неслушање. Радећи у паровима ученици пролазе кроз искуство лоше комуникације изазване неслушањем, сагледавају разлоге који могу стајати у основи 

неслушања, а затим говоре о примерима доброг и лошег споразумавања из властитог искуства.  

- Активно слушање. Ученици се упознају са различитим техникама активног слушања као начинима на који се може побољшати узајамна комуникација и те 

технике испробавају у краћим симулацијама.  

- Неоптужујуће поруке. Ученицима се демонстрирају ефекти оптужујућих и неоптужујућих порука и важност заступања властитих потреба и права на јасан и 

неагресиван начин а затим се модел неоптужујућих порука увежбава кроз примену на ситуације из властитог живота.  

- Изражавање мишљења. Настављајући започет дијалог супротстављених мишљења на примерима ситуација из породичног и школског живота, ученици стичу 

знања о праву на слободно изражавање мишљења и вежбају да своје мишљење образложе.  

- Вођење дебате и дијалога. Пошто се контрастирају карактеристике дијалога и дебате као различитих комуникацијских образаца, ученици се упознају са 

уобичајеном процедуром припремања за дебату и изводе дебату на неку тему везану за комуникацију у њиховом искуству.  

3. Односи у групи/заједници  

Ова тематска целина бави се проблематиком два основна типа односа у људским групама и заједницама: сарадњом и сукобима, односно развијањем способности, 

вештина и изграђивањем сазнања и ставова који воде остваривању солидарности, заједништва, разумевања, сарадње и мира међу појединцима, групама и 

заједницама људи, са једне стране и смањењу насиља, избегавању и ненасилном решавању сукоба и неспоразума међу људима, са друге стране.  

Сарадња и заједништво  

- Сарадња. На примерима групног цртања и анализе оног што воле да раде, ученици увиђају личне и друштвене разлоге за сарадњу и заједништво и разматрају 

претпоставке за остваривање сарадње.  

- Групни рад. На задатим примерима и на основу искуства у раду на претходним часовима, ученици се упознају са одликама тимског рада и анализирају улоге које 

су имали у групном раду.  

- Групно одлучивање. Ученици се упознају са различитим начинима доношења одлука у групи и анализирају њихове предности и недостатке  

- Учешће младих: "Лествица партиципације". Ученици се упознају са различитим могућим степенима учешћа деце у акцијама или активностима (од "квази 

учешћа" до дечјег самосталног избора и извођења акција), анализирају факторе од којих зависи могући степен активне партиципације и значај који она има за 
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развој личности и остваривање права.  

- Радити заједно. На примеру симулације једне школске ситуације ученици се вежбају у сарадничком понашању, толеранцији и преузимању одговорности.  

Решавање сукоба  

- Динамика и исходи сукоба. Вежба у којој ученици пролазе кроз искуство конфликта треба да послужи као подлога за разговор о улози претпоставки и очекивању 

у ситуацији сукоба, динамици конфликта и његовим могућим исходима.  

- Стилови поступања у конфликтима И II. Пошто добију краћи опис узрасно прилагођене ситуације конфликта, ученици у малим групама разматрају могуће 

поступке страна у конфликту и дискутују од чега зависи како ће се поступати у конфликту.  

- Сагледавање проблема из различитих углова. Ученицима се предочавају примери различитих конфликтних ситуација, а њихов задатак је да кроз заузимање 

позиције сваке од страна у конфликту и замишљање њихових потреба сагледају како изгледа конфликт посматран из различитих перспектива.  

- Налажење решења. Анализирајући конфликте предочене у причама ученици се вежбају у налажењу интегративних решења, у којима нема победника и 

поражених већ све стране у конфликту успевају да задовоље своје потребе.  

- Постизање договора. Кроз симулацију конфликта између две групе од ученика се тражи да путем преговарања постигну договор користећи претходно стечена 

знања и вештине.  

- Извини. Кроз читање прича и играње улога ученици се уче да се пружањем и прихватањем извињења може избећи да неспоразуми прерасту у сукобе.  

- Посредовање. Ученици се упознају са основним идејама, сврхом и поступком посредовања у сукобима и неспоразумима и испробавају стечена знања у једној 

ситуацији симулиране свађе међу друговим.  

Насиље и мир:  

- Насиље у нашој околини. Кроз разговор и анализу и разврставање прикупљених примера (из штампе, ТВ емисија, филмова) ученици уочавају различите врсте 

насиља (како оне видљиве тако и прикривене), стичу свест да насиље постоји у свим сферама друштва и да у свести већине постоје стереотипи о томе ко су 

насилници.  

- Вршњачко насиље I  II. Кроз анализу различитих ситуација ученици развијају осетљивост за препознавање насиља међу вршњацима, осећање личне 

одговорности и спремност на пружање помоћи жртви насиља..  

- Насиље у школи. Кроз анализу типичних случајева из свакодневног живота у школи (вербална агресија ученика, омаловажавање ученика...) ученици се доводе 

до сазнања да они могу да буду: и жртве насиља и насилници али и борци против насиља у школи.  

- Постизање мира I  II. На основу анализе мишљења научника о насиљу и људској природи ("Севиљска изјава"), мисли о миру мислилаца из различитих култура и 

приказе ликова неких од досадашњих добитника Нобелове награде за мир, ученици продубљују своје разумевање мира и претпоставки за очување и постизање 

мира.  

Завршни час: Шта носим са собом. Разговор о искуствима и евалуација наставе целог предмета: ученици сами процењују која до сада стечена знања и вештине 

сматрају корисним и употребљивим ван учионице. 

Начин остваривања програма 

Програм грађанског васпитања је тако конципиран да су његов циљ и задаци широко постављени у сфери когнитивног (знање, разумевање, опште когнитивне 

вештине и способности), психо-социјалног (ставови, вредности, социјалне вештине и способности) и конативног (активно и одговорно делање) развоја ученика. 

То је могуће остварити ако се садржај програма третира на интегрисан начин, сталним међусобним повезивањем, умрежавањем појмова и појава. Формирање 

ставова и вредности, као и овладавање вештинама, захтева дужи временски период, више прилика за активности ученика које воде разумевању сложених 

феномена и практиковању наученог, а резултат је кумулативног дејства свих активности које се дешавају на часовима грађанског васпитања.  

Уз садржај програма није наведен препоручени број часова по темама и наставници имају слободу у планирању којим редоследом ће поједине садржаје 

обрађивати, на који начин ће то радити, којом динамиком, али увек настојећи да их међусобно повезују и да то води ка остварењу дефинисаних задатака предмета.  

Оствареност задатака у великој мери зависи од начина на који се садржај обрађује и зато је важно посветити пажњу одабиру одговарајућих метода и техника рада 
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са ученицима. Дискусије, дебате, пројекти, есеји, реаговање на одређене теме, радионице, демонстрације, симулације, играње улога, вртлог идеја, припрема 

речника, анализа медијских информација, истраживање и анализа добијених резултата, студије случаја, промоције, организовање кампање, покретање акција су 

само неке од активности које су погодне у реализацији овог програма. При примени сложенијих активности (по организацији или трајању) постигнути резултати 

нису најважнији, односно прати се и вреднује како је текла организација, сарадња ученика, поштовање процедура, уочавање тешкоћа, идентификација могућих 

помагача, овладавање вештином представљања постигнутог, размена искуства између група и друго. На тај начин нема неуспешних и свака активност доприноси 

остварењу задатака.  

Посебну пажњу у предмету грађанско васпитање имају продукти ученичких активности који могу бити различите врсте као што су постери, аудио-визуелни 

записи, презентације, прикази резултата истраживања и друго. Они се могу користи при интеграцији или рекапитулацији пређених садржаја, процени 

напредовања ученика као и самопроцени наставника колико успешно ради. Продукти се могу користити и ван групе, на пример на изложби у холу школе, у 

школским новинама, сајту школе, у раду ученичког парламента, у локалној заједници или локалним медијима.  

Како реализација програма треба да се одвија у складу са принципима активне, проблемске и истраживачке наставе са сталним рефлексијама на одговарајуће 

појаве из друштвеног контекста прошлости и још више садашњости посебан захтев за наставнике представља потреба за припремом стално нових, актуелних 

материјала који најбоље одговарају садржају, циљевима и задацима предмета. Они се могу наћи у различитим изворима информација, с тим да треба оспособити и 

охрабривати ученике да и сами проналазе материјале који су погодни за обраду на часовима. Одговарајући филмови (изабрани делови) посебно су погодни за 

предмет грађанско васпитање јер подстицајно делују на ученике да искажу мисли, осећања и ставове. Интернет и различите социјалне мреже такође треба 

укључити у наставу грађанског васпитања јер су то облици комуникације који су блиски младима и на којима се могу препознати и анализирати многи проблеми 

живота у савременом свету.  

Због специфичног статуса предмета, односно могућности да га ученици нису континуирано похађали, или га уопште нису похађали у претходним разредима, за 

очекивати је да у свакој групи постоје ученици са различитим искуством у области грађанског васпитања. Уводни часови су прилика да се направи размена и 

сагледају знања, ставови, вредности и вештине које поседују ученици у вези са садржајем који ће бити обрађиван. То је полазна основа за планирање реализације 

наставе за сваку конкретну групу. Овај проблем не би требало третирати као препреку за реализацију програма јер наставници могу идентификовати ученике у 

групи који се издвајају својим компетенцијама, припремити за њих посебне захтеве као и укључити их у наставни процес на различите начине, а посебно кроз 

вршњачко подучавање.  

У реализацији овог програма наставници пружају информације, осмишљавају, организују и усмеравају ученичке активности, креирају атмосферу у којој се 

настава одвија, дају повратну информацију, процењују напредовање ученика и оцењују их. Наставници у свом раду могу користити постојеће приручнике 

грађанског васпитања за средње школе, друге приручнике релевантне за образовање за демократију и грађанско друштво као и специјализоване сајтове на којима 

се могу наћи одговарајући текстови, примери, идеје за активности.  

Активности на часу треба да се одвијају у атмосфери где доминира поверење, поштовање различитости, међусобно уважавање, конструктивна комуникација, 

демократске процедуре. Наставник је главни креатор климе на часу и треба да буде свестан да се и на тај начин доприноси остварењу циља предмета.  

За подстицање ученичких активности изузетно су важна питања која им се постављају. Она би требало да буду унапред припремљена, са свешћу шта се њима 

жели постићи у односу на задатке предмета, јасна, захтевна али не и сувише компликована, по тежини различита да би подстакла учешће већег броја ученика.  

Питања добијају пун смисао уколико су праћена одговарајућом повратном информацијом од стране наставника, као и других ученика. Повратна информација 

може бити и ново питање, парафразирање или похвала. Она доприноси остварењу многих задатака, подстицању самопоуздања, учешћа у раду групе и мотивације 

за предмет.  

Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о 

оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању исхода предмета, као и напредак других ученика у 

групи уз одговарајућу аргументацију.  

Садржај грађанског васпитања има природну везу са садржајима других наставних предмета и ученицима треба указивати на ту везу, и по могућности, 

организовати тематске часове са наставницима сродних предмета. 
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Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика започиње иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази и у односу на шта ће се процењивати његов даљи ток 

напредовања.. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са 

Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању исхода предмета, као и напредак 

других ученика у групи уз одговарајућу аргументацију.  
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ДЕО 2 НАСТАВНИ ПРОГРАМ В. Обавезни стручни предмети ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ  (Први разред) 

Наставни предмет: ОПШТА И НЕОРГАНСКА НАСТАВА 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Први 

Образовни профил: Техничар за индустријску фармацеутску технологију 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

140 140  60 

Недељни фонд часова: 4 4   

Правилник о наставном плану и програму за стицање обрзовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада хемија, неметали 

и графичарство («Службени гласник-Просветни гласник»,бр.11/93, 1/94, 6/95, 8/96, 70/2, 10/05, 15/05, 7/08, 11/08, 8/09,  10/13, 11/13,  14/13 и 12/2015 -

др.правилници) 

Циљ програма опште и неорганске хемије је да ученици стекну проширена знања о материји и њеним својствима, да их примењују у пракси, да им стечена знања 

послуже за усвајање садржаја стручних предмета, развијање свести о сопственим знањима и способностима да стечена знања примењују у свакодневном животу, 

решавају проблеме и припремају се за даље образовање, развијају одговоран однос за очување природних ресурса и еколошке равнотеже. 

Задаци програма опште и неорганске хемије су: 

– стицање систематских знања о основним хемијским променама, процесима и законитостима која су неопходна за разумевање и тумачење појава у 

природи; 

– оспособљавање ученика да на основу места у Периодном систему елемената процењују својства елемената и њихових једињења; 

– овладавање знањима о дисперзним системима и начинима изражавања концентрација, као и о основним својствима колоидних система; 

– уочавање значаја елемената и једињења у животу, могућност примене у индустријској пракси и њиховом утицају на животну средину; 

– овладавање техником рада у лабораторији и развијање вештина и навика које ће ученицима омогућити да се укључе у рад; 

– развијање путем самосталног експерименталног рада стваралачке способности ученика, способности да повезују теорију са праксом и формирају 

правилан однос према раду; 

– развијање смисла за организован рад, тачност, систематичност, уредност, опрезност и економичност; 

– развијање аналитичког мишљења, логичког закључивања и продубљивање интелектуалне радозналости; 

– развијање навика код ученика које ће доприносити унапређивању и заштити природе и животне средине. 

Садржај 

УВОД У ХЕМИЈУ (2) 

Кратак историјат хемије. Материја и супстанца. Смеше, елементи и једињења. Симболи, формуле, једначине. 

 

СТРУКТУРА АТОМА (11) 

Боров модел атома. Таласно механички модел атома. Енергетски нивои, поднивои и орбитале. Принцип изградње Периодног система елемената. Повезаност 

Периодног система елемената са структуром електронског омотача. 
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ТИПОВИ ХЕМИЈСКИХ ВЕЗА (11) 

Енергија јонизације. Афинитет према електрону. Електронегативност. Јонска веза. Својства јонских једињења. Ковалентна веза. Метална веза. Интермолекулска 

дејства. Водонична веза. 

 

ХЕМИЈСКИ ЗАКОНИ (10) 

Лавоазијев закон. Прустов закон. Далтонов закон. Далтонова теорија. Геј Лисаков закон. Авогадров закон. Мол, молска маса, молска запремина. Прорачун на 

основу мола, молске масе и молске запремине. 

 

СТЕХИОМЕТРИЈСКИ ПРОРАЧУНИ НА ОСНОВУ ХЕМИЈСКЕ ФОРМУЛЕ (6) 

Израчунавање процентног састава елемената у једињењу на основу хемијске формуле. 

Израчунавање количине елемента у датој количини једињења на основу хемијске формуле. 

Постављање хемијске формуле. 

 

БРЗИНА ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ И ХЕМИЈСКА РАВНОТЕЖА (10) 

Брзина хемијских процеса. Утицај природе реактаната, концентрације, температуре и катализатора на брзину хемијске реакције. Хемијска равнотежа. Ле 

Шателијеов принцип. Повратне и неповратне реакције. 

 

ДИСПЕРЗНИ СИСТЕМИ (17) 

Појам и подела дисперзних система. Колоидни системи. Молекуларно кинетичка својства колоидних система. Наелектрисање колоидних честица. 

Електрокинетичке појаве. Оптичка својства. Стабилност колоидних система и процеси коагулације. Суспензије и емулзије. Прави раствори. Растворљивост. 

Масени удео. Количинска концентрација. Електролитичка дисоцијација. Електролити и неелектролити. Степен дисоцијсције. Јаки и слаби електролити. 

 

КЛАСИФИКАЦИЈА НЕОРГАНСКИХ ЈЕДИЊЕЊА (20) 

Неорганска једињења и подела. Хидриди. Оксиди, подела, добијање и својства. Киселине, добијање и својства. Базе, добијање и својства. Протолитичка теорија 

киселина и база. Јонски производ воде, рН вредност. Индикатори. Неутрализација. Јонске реакције. Соли, подела, добијање, својства. Хидролиза соли. 

 

ОКСИДО РЕДУКЦИОНИ ПРОЦЕСИ (6) 

 

Оксидо редукционе реакције. Електролиза. Електрохемијски низ елемената. 

 

СТЕХИОМЕТРИЈСКИ ПРОРАЧУНИ НА ОСНОВУ ХЕМИЈСКИХ ЈЕДНАЧИНА (8) 

Прорачуни на основу хемијских једначина са чистим супстанцама. Прорачуни на основу хемијских једначина са супстанцама које садрже примесе. 

 

ВОДОНИК, КИСЕОНИК, ВОДА (4) 

Водоник, добијање, својства, примена. Кисеоник, добијање, својства, примена. Вода, налажење, својства, значај. 

 

ПРВА ГРУПА ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА (4) 

Заједничка својства елемената Iа групе Периодног система елемената. Натријум, калијум, добијање, својства, примена и једињења. 
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ДРУГА ГРУПА ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА (4) 

Заједничка својства елеманата IIа групе Периодног система елемената. Магнезијум и калцијум, добијање, својства, примена и једињења. 

 

ТРЕЋА ГРУПА ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА (3) 

Заједничка својства елемената IIIа групе Периодног система елемената. Алуминијум, добијање, својства, примена и једињења. 

 

ЧЕТВРТА ГРУПА ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА (5) 

Заједничка својства елемената IVа групе Периодног система елемената. Угљеник, силицијум олово, својства и једињења. 

 

ПЕТА ГРУПА ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА (5) 

Заједничка својства елемената Vа групе Периодног система елемената. Азот, фосфор, својства и једињења. 

 

ШЕСТА ГРУПА ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА (3) 

Заједничка својства елемената VIа групе Периодног система елемената. Сумпор, својства, примена и једињења. 

 

СЕДМА ГРУПА ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА (4) 

Заједничка својства елемената VIIа групе Периодног система елемената. Хлор, бром, јод, својства и једињења. 

 

ПРЕЛАЗНИ ЕЛЕМЕНТИ (5) 

Заједничка својства прелaзних елемената. Бакар, цинк, хром, манган, гвожђе, жива, својства и примена. 

 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА (2) 

Принципи систематизације. 

 

ВЕЖБЕ (140) 

Вежба: Хемијска лабораторија. Услови рада. Радно место. Извори и узроци опасности од повреда. Субјективни узроци повреда на раду. Мере заштите. Објективни 

фактори повреда на раду. Опасности и заштите од електричне струје, од пожара, од механичких повреда и од хемикалија. Помоћ и самопомоћ. 

Вежба: Топлотни извори у лабораторији. Горива. Основни прибор уз топлотне изворе. Руковање. 

Вежба: Хемикалије. Чистоћа. Паковање. Чување. Реагенски и реагенс-боце. Прање и одржавање прибора и посуђа. 

Вежба: Обрада стакла и запушача. Припрема цеви за апаратуре и шприц-боце. 

Вежба: Мерење чврстих и течних супстанци. Техничка вага. Проверавање Лавоазјеовог закона. 

Вежба: Аналитичка вага и мерење. 

Вежба: Прибор за мерење запремине течности; мензуре, пипете, бирета, мерни суд. 

Вежба: Ситњење, растварање, таложење, декантовање, филтрирање, испирање. Прибор. 

Вежба: Дестилација са воденим и ваздушним хлађењем. 

Вежба: Дестилација са воденом паром. Екстракција. 

Вежба: Сублимација. Кристализација. Вакуум-филтрирање. 

Вежба: Припремање раствора. 

Вежба: Колоидни системи. 
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Вежба: Брзина хемијске реакције. 

Вежба: Оксиди, добијање, својства. Синтеза препарата оксида. 

Вежба: Добијање и испитивање својстава киселина. 

Вежба: Базе, добијање и својства. Амфотерни електролити. Индикатори. 

Вежба: Соли, својства, растворљивост. Хидролиза соли. 

Вежба: Соли, добијање. Синтеза препарата FeSO4, 7 H2O 

Вежба: Неутрализација. Егзотермне и ендотермне реакције. 

Вежба: Оксидоредукциони процеси. Електролиза воде. Провера Геј-Лисаковог закона. 

Вежба: Водоник, добијање и својства. Хватање гасова под водом. 

Вежба: Кисеоник, добијање и својства. 

Вежба: Натријум и калијум. Својства натријума и калијума. Једињења. 

Вежба: Магнезијум и калцијум. Својства магнезијума и калцијума. Једињења. 

Вежба: Алуминијум, својства метала и његових једињења. 

Вежба: Угљеник и једињења. Олово и једињења. 

Вежба: Азот и једињења. 

Вежба: Фосфор и једињења. 

Вежба: Сумпор и једињења. Кипов апарат. 

Вежба: Хлор и једињења. 

Вежба: Бакар и једињења. Цинк и једињења. Жива и једињења. 

Вежба: Хром и једињења. Манган и једињења. 

Вежба: Гвожђе и једињења. 

 

НАСТАВА У БЛОКУ (60) 

 

Основне карактеристике производње у хемијској индустрији. 

Обилазак погона производње воде, метеоролошких станица и лабораторија у којима се врше анализе воде, земље и ваздуха. 

Добијање хемијски чистих супстанци. Израда хемијских препарата по избору. 

Узроци и врсте опасности у погонима и лабораторијама. 

Спровођење мера заштите на раду и заштите животне средине. 

Комјутерска презентација огледа. 

Начин остваривања програма 

Усвајањем садржаја овог програма ученици треба да стекну проширена знања из опште и неорганске хемије. При остваривању програма код ученика треба 

развијати способност запажања, самозакључивања, прецизност и систематичност. 

Садржаји програма су разврстани у тематске целине у оквиру којих ученици прво усвајају појмове, а потом сложеније садржаје програма. 

Програмски садржаји овог предмета су организовани у тематске целине за које је  наведен оријентациони  број часова за реализацију. Наставник, при изради 

оперативних планова, дефинише степен прораде садржаја и динамику рада, водећи рачуна да се не наруши целина наставног програма, односно да свака тема 

добије адекватан простор и да се планирани циљеви и задаци предмета остваре. При томе, треба имати у виду да формирање ставова и вредности, као и 

овладавање вештинама представља континуирани процес и резултат је кумулативног дејства целокупних активности на свим часовима предмета општа и 
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неорганска хемија што захтева већу партиципацију ученика, различита методска решења, велики број примера и коришћење информација из различитих извора. 

 Садржај (предмета) има природну везу са садржајима других предметима. Ученицима треба стално указивати на ту везу, и по могућности, са другим 

наставницима организовати тематске часове. Осим тога, ученицима треба указивати и на везу са предметима које ће тек изучавати водећи рачуна о образовном 

профилу у коме се програм реализује. На тај начин знања, ставови, вредности и вештине стечене у оквиру наставе овог предмета добијају шири смисао и 

доприносе остваривању  општих образовних и васпитних  циљева, посебно оних који се односе на унапређивање когнитивног, емоционалног и социјалног развоја 

ученика. 

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; самопроцену; презентацију својих радова и групних пројеката и ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

Садржаји наставе у блоку треба да се реализују тако да ученици прошире стечена практична знања и да стекну самосталност у раду, да могу несметано да 

обављају послове и радне задатке у свакој фази производног процеса у овој индустрији. 

Место извођења наставе: теоријске часове изводити у кабинету са одговарајућим наставним средствима.  

 Часове вежби изводити у одговарајућој лабораторији или погонима фабрике хемијске индустрије, при чему се одељења деле у две групе. 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ И МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ 

Подручје рада: Хемија, неметали и графичарство 

Разред: Први 

Образовни профил: Техничар за индустријску фармацеутску технологију 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о наставном плану и програму за стицање обрзовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада хемија, неметали 

и графичарство («Службени гласник-Просветни гласник»,бр.11/93, 1/94, 6/95, 8/96, 70/2, 10/05, 15/05, 7/08, 11/08, 8/09,  10/13, 11/13,  14/13 и 12/2015 -

др.правилници) 

Циљ наставе предмета:је да ученици стичући техничку писменост, се оспособе за самосталну израду техничког цртежа. Потребно је да ученици примене 

графичко приказивање машинских елемената, да просторно представљају машинске делове, склопове, машина и постројења и да схвате њихову функционалност. 

Задаци:су да се ученик оспособи: 

-за тачност, прецизност, естетика и уредност 

-да самостално чита технички цртеж 

-помоћу прибора за цртање нацрта технички цртеж, детаље и једноставније предмете 

-да самостално изради цртеж у пројекцијама помоћу компјутерског програма за техничко цртање 

-да разликује поделу и конструкције машинских елемената 

-да самостално шематски прикаже цевне арматуре и анализира шеме технолошких процеса 

-за даљи стручни развој и усавршавање у складу са индивидуалним способностима и потребама друштва 

-за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневног живота 

Садржај 

Увод (5) 

-Значај техничког цртања -Материјали и прибор за техничко цртање -Врсте техничких цртежа -Срандардни формати техничких цртежа –Размера -Врсте линија -

Техничко писмо -Графички рад( техничко писмо) 

Нацртна геометрија (15) 

-Основни појмови из нацртне геометрије -Врсте пројекција, централна и паралелна -Просторно приказивање тела: перспектива и аксонометрија, изометрија, 

симетрија и коса пројекција. –Квадранти -Ортогонална пројекцијатачке, дужи и праве на три равни           -Ортогоналне пројекције равних ликова на три равни -

Ортогоналне пројекције геометријских тела на три равни -Графички рад (Ортогоналне пројекције геометријских тела) 

Техничко цртање (15) 

-Пројекције на шест међусобно нормалних равни -Потребан број пројекција за приказивање предмета -Пресеци. Врсте пресека           -Котирање -Упрошћења при 

цртању -Квалитет обраде површина –Толеранције -Врсте налегања -Котирање толерисаних мера.  

-Снимање машинских делова -Читање техничких цртежа -Графички рад из техничког цртања(радионички цртеж једноставног машинског модела) 

Основни појмови из отпорности материјала (5) 

-Врсте оптерећења-Напрезање, напони и деформације-Напони затезања, сабијања, савијања, смицања и увијања-Дозвољен напон       -Механичка својства 
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материјала  

Машински елементи (23) 

-Конструкциони материјали и његово означавање. Појам и подела машинских елемената -Елементи нераздвојиве везе: закивци и заварени спојеви. Елементи 

раздвојиве везе: клинови, вијци и опруге. Графички рад(вијачна веза) -Елементи кружног кретања: осовине, вратила, рукавци, спојнице,и лежишта.Графички рад 

(вратило) -Елементи за пренос снаге. Фрикциони преносници. Зупчаници. Каишни пренос снаге. Пренос снаге ланцем. Графички рад (зупчаници) -Судови: 

конструкциони облици и материјали за израду -Цеви и цевни елементи. Спајање цеви. Цевни заптивачи: вентили, славине, засуни и приклопци. Симболи за 

означавање цеви, цевних елемената и цевне арматуре. Графички рад (цевна арматура) 

Постројења хемијске индустрије (7) 

-Материјали за постројења хемијске индустрије -Представљање постројења хемијске индустрије у техничкој документацији 

Начин остваривања програма 

Програм овог предмета обухвата оне садржаје који ученицима омогућавају да се оспособе да самостално израде технички цртеж, да га читају и да схвате значај 

примене рачунара у техничком цртању. Ученци треба да се упознају са  начинима и поступцима цртања помоћу програма за техничко цртање.  

Уводни деo програма представити тако да схвате шта је технички цртеж, његов значај и како се примењује.  

Тематска целина размера и линије је у којој ученици стичу основне појмове о размери, подели дужи на једнаке делове. Потребно је објаснити који типови линија 

постоје и којих дебљина оне могу бити.  

У оквиру тематске целине геометријских фигура објаснити како се развија мрежа неког геометријског тела, како се конструише мрежа геометријског тела. 

Објашњења изводити тако да се почиње са простијим геометријским телима као што су коцка, квадар, призма, пирамида и купа, а потом треба прећи на сложеније. 

Садржај програма који обухвата тематска целина пројкције и котирање обрадити тако да ученици науче врсте пројекција, уоче везе између косе и ортогоналне 

пројекције. Да науче пројекцију тачке, дужи и равних геометријских слика. Објаснити пројекције геометријских тела, ортогоналне пројекције, погледи и њихов 

распоред. Посебну пажњу посветити процесу котирања.  

У раду са рачунарским програмима за техничко цртање, посебно у уводном делу ученике упознати са радом рачунара и програмом за техничко цртање.  

Програми се реализују у облику вежби у рачунарским кабинетима. Одељење се дели у две групе. 

Израда техничког цртежа помоћу рачунара је тематска целина где ученице помоћу програма треба да науче да цртају врсте линија, просте геометријске фигуре, да 

тим фигурама обарају и заобљавају ивице и прелазе, да врше ротирање, копирање осне симетрије итд. 

Ученици се оспособљавају да уз помоћ програма за цртање раде котирање техничких цртежа, врше припрему за штампање и да израде технички цртеж 

конкретних елемената помоћу рачунара. 

Тематска целина појам и подела машинских елемената обрадити тако да ученици на основу практичних примера стечена знања примене у пракси кроз вежбе 

стручних предмета. 

Када је у питању садржај програма елементи за транспорт флуида ученицима објаснити како да их примене и шематски прикажу. 

Ученици се оспособљавају да врши анализа шеме технолошких процеса и упознају материјале за постројења хемијске индустрије.  

Садржај (предмета) има природну везу са садржајима других предметима као што су: математика и технолошке операције. Ученицима треба стално указивати на 

ту везу, и по могућности, са другим наставницима организовати тематске часове. Осим тога, ученицима треба указивати и на везу са предметима које ће тек 

изучавати водећи рачуна о образовном профилу у коме се програм реализује. На тај начин знања, ставови, вредности и вештине стечене у оквиру наставе овог 

предмета добијају шири смисао и доприносе остваривању  општих образовних и васпитних  циљева, посебно оних који се односе на унапређивање когнитивног, 

емоционалног и социјалног развоја ученика. 

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 
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предмета и др.); тимски рад; самопроцену; презентацију својих радова и групних пројеката и ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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ДЕО 2 НАСТАВНИ ПРОГРАМ А. Општеобразовни предмети: ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ  (Други разред) 

Наставни предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Други 

Образовни профил: Техничар за индустријску фармацеутску технологију 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

105    

Недељни фонд часова: 3    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/2013,5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018 ) 

Циљ  

Циљ наставе српског језика и књижевности јесте проширивање и продубљивање знања о српском језику; унапређивање језичке и функционалне писмености; 

проширивање и продубљивање знања о српској и светској књижевности, развијање љубави према књизи и читању, оспособљавање за интерпретацију уметничких 

текстова; упознавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у књижевности; 

проширивање и продубљивање књижевних знања и читалачких вештина; образовање и васпитање ученика као слободне, креативне и културне личности, 

критичког ума и оплемењеног језика и укуса.  

Задаци  

Настава језика (знања о језику, способност служење језиком и васпитна улога наставе језика). Ученици треба да:  

- овладају знањима о српском књижевном језику;  

- стекну вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом изражавању, приликом учења, образовања и интелектуалног 

развоја;  

- поштују матерњи језик, негују српски језик, традицију и културу српског народа, националних мањина, етничких заједница и других народа;  

- унапређују културу језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, са 

развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура.  

Настава књижевности (усвајање књижевних знања, развијање читалачких вештина и афирмисање васпитних вредности путем књижевности). Ученици треба да:  

- упознају репрезентативна дела српске књижевне баштине и дела опште књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вредности;  

- негују и развијају читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним књижевним делима из историје 

српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози;  

- развијају литерарне афинитете и постану читаоци рафинираног естетског укуса који ће умети да на истраживачки, стваралачки и активан начин читају књижевна 

дела свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;  

- усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности;  

- оспособе се за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова агресивног и асоцијалног 
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САДРЖАЈ 

КЊИЖЕВНОСТ (72)  

ПРОСВЕТИТЕЉСТВО (5)  

Просветитељство - реформаторски покрет у Европи: култ разума, прогреса, природног права, осећајности; верска толеранција. Геополитички и духовни оквири 

српског народа (Велика сеоба Срба). Између средњовековних и модерних појава у књижевности (барокне тенденције, Г. Ст. Венцловић, 3. Орфелин). 

Књижевност епохе просветитељства (сентиментализам, класицизам).  

Доситеј Обрадовић: Писмо Харалампију; Живот и прикљученија (И део)  

Јован Стерија Поповић: Тврдица  

РОМАНТИЗАМ (32)  

Романтизам у Европи и код нас (појам, особености, значај, главни представници). Поетика романтизма: однос према традицији и просветитељству, одлике стила, 

жанрова и мотивско-тематских тенденција, развој лирике, драме - трагедије и мешовитих облика.  

Поетика романтизма (В. Иго: "Предговор Кромвелу" - одломак)  

Александар Сергејевич Пушкин: Цигани, Евгеније Оњегин (одломци)  

Шандор Петефи: Слобода света  

Хенрих Хајне: Лорелај  

Вук Стефановић Караџић: реформатор језика и правописа (из Предговора Српском рјечнику); лексикограф (Српски рјечник), сакупљач народних умотворина (О 

подјели и постању народних пјесама); књижевни критичар и полемичар (Критика на роман "Љубомир у Јелисиуму"); писац - историчар, биограф (Житије Хајдук - 

Вељка Петровића).  

Петар Петровић Његош: Горски вијенац  

Бранко Радичевић: Кад млидија' умрети, Ђачки растанак  

Ђура Јакшић: Орао, Вече, Поноћ  

Јован Јовановић Змај: Ђулићи, Ђулићи увеоци, Јутутунска народна химна  

Лаза Костић: Међу јавом и мед сном, Санта Мариа делла Салуте  

Иван Мажуранић: Смрт Смаил аге Ченгића  

Франце Прешерн: Сонетни венац  

Август Шеноа: Сељачка буна (одломак)  

РЕАЛИЗАМ (30)  

Реализам у Европи и код нас (појам, особености, значај, главни представници). Поетика реализма: однос према стварности, ослонац на позитивистичку слику 

понашања и за развијање самосвести и личне одговорности;  

- подстичу на саосећање са ближњима и одговорност према другом;  

- развију врлине разборитости и равнотеже и мудрости.  

Општи задаци. Ученици треба да:  

- развијају и негују стваралачки и истраживачки дух у процесу учења и у примени стечених знања;  

- развијају и негују методичност и методичка поступања приликом овладавања сложеним и обимним знањима;  

- усаглашено са општим исходима учења, као и усклађено са узрастом и способностима, даље развијају знања, васпитне вредности и функционалне вештине које 

ће моћи да користе у даљем образовању, у професионалном раду и у свакодневном животу;  

- развијају лични и национални идентитет и осећање припадности држави Србији;  

- формирају вредносне ставове којима се чува национална и светска културна баштина;  

- буду оспособљени за живот у мултикултуралном друштву. 
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света, доминација прозе, обележје књижевног лика (мотивисаност, типичност, индивидуалност) и реалистичког стила. Реализам у Европи - поетика реализма 

(Балзак: Предговор Људској комедији - одломак). Поетика реализма у српској књижевности (Светозар Марковић: Певање и мишљење - одломак).  

Оноре де Балзак: Чича Горио  

Николај Васиљевић Гогољ: Ревизор  

Ги де Мопасан: Два пријатеља (новела)  

Јаков Игњатовић: Вечити младожења  

Милован Глишић: Глава шећера  

Лаза Лазаревић: Ветар  

Радоје Домановић: Данга  

Стеван Сремац: Зона Замфирова  

Бранислав Нушић: Народни посланик  

Симо Матавуљ: Поварета  

Војислав Илић: Грм, Сиво, суморно небо, Тибуло  

Силвије Страхимир Крањчевић: Мојсије  

Јанко Керсник: Сељакова смрт  

ЛЕКТИРА (5)  

Лав Николајевић Толстој: Ана Карењина или Рат и мир  

Иво Андрић: Мост на Жепи и друге приповетке  

Драгослав Михаиловић: Кад су цветале тикве  

Милутин Миланковић: Кроз васиону и векове  

КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ  

На наведеним делима понављају се, проширују, усвајају и систематизују основни књижевнотеоријски појмови.  

Лирска поезија (особености књижевног рода); лирска песма; композициона структура лирске песме; књижевноуметнички (песнички) језик: сликовност 

(конкретност), емоционалност, симболичност, преображај значења, ритмичност и хармоничност; версификација; системи версификације; трохеј, јамб, дактил; 

стих; строфа; рима.  

Реалистичка приповетка и роман.  

Романтично, реалистично, хумористично, сатирично, гротескно.  

Средства уметничког изражавања (стилске фигуре): метафора, персонификација, алегорија, иронија, сарказам, асиндет, полисиндет, анафора, епифора, симплоха, 

ономатопеја, алитерација, асонанца, игра речима.  

Писмо, аутобиографија, сонет, сонетни венац.  

Лирско-епска поезија (балада, романса, поема).  

ЈЕЗИК (20)  

КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК  

Стандардизација (постанак и развој) књижевног језика и правописа (XIX и XX век).  

Књижевнојезичке варијанте. Функционални стилови.  

Основни принципи језичке културе. Приручници за неговање језичке културе (и начин њиховог коришћења).  

Језичка ситуација у Србији. Принципи језичке равноправности. Језичка толеранција.  

МОРФОЛОГИЈА (У УЖЕМ СМИСЛУ)  

Врсте речи. Променљиве и непроменљиве речи.  
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Именице. Именичке категорије (падеж и број; род). Врсте именица. Основно о деклинацији именица.  

Придеви. Придевске категорије (род, број падеж, вид, степен, поређења). Врсте придева. Основне карактеристике деклинације и компарације придева.  

Заменице. Именичке заменице: личне заменице; неличне именичке заменице (заменице ко, шта итд.). Придевске заменице. Основно о промени заменица.  

Бројеви: главни и редни бројеви. Врсте главних бројева: основни бројеви, збирни бројеви, бројне именице на -ица (двојица, тројица итд.).  

Глаголи. Непрелазни, прелазни и повратни глаголи. Подела глагола по виду. Морфолошке глаголске категорије: време и начин; лице и број (и род - код облика 

који разликују м., ж. и с. род); стање (актив и пасив); потврдност/одричност. Основно о коњугацији (глаголске врсте, лични и нелични облици, облици пасива).  

Прилози. Врсте прилога.  

Помоћне речи: предлози, везници и речце. Узвици.  

ПРАВОПИС  

Састављено и растављено писање речи. Правописни знаци. Скраћенице. Растављање речи на крају ретка.  

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (13)  

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

Причање догађаја и доживљаја (приказивање осећања).  

Описивање бића, предмета, радњи, појава (тачно, верно, сажето).  

Самостално излагање у функцији интерпретације књижевног текста. Уочавање језичких поступака и стилогених меота књижевног текста (читањем и 

образлагањем). Дијалогу функцији обраде текста.  

Изражајно казивање напамет научених лирских песама и краћих монолошких текстова Доследно усвајање ортоепске норме и усвајање вештине говорења.  

Стилске вежбе, функционални стилови; научни стил.  

ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

Правописне вежбе: писање бројева и одричних облика глагола. Писање скраћеница.  

Писмени састави: Израда плана писменог састава, усавршавање текста; писање побољшане верзије писменог састава (уношење нових података, отклањање 

безначајних појединости).  

Четири школска писмена задатка. 

Начин остваривања програма 

УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА  

Зависно од разреда и садржаја годишњи фонд часова наставе овог предмета распоређен је тако да је за подручје књижевност издвојено око 60%, а за друга два 

(језик и култура изражавања) око 40% часова.  

У оквиру тог фонда планирани садржаји се обрађују са 70% часова. Осталих 30% часова предвиђено је за понављање, утврђивање, вежбање и систематизовање 

програма.  

Циљ и задаци чине целину и остварују се током четири године - систематски и континуирано - у свим предвиђеним програмско-тематским подручјима и 

видовима рада.  

Сви садржаји распоређени су по разредима, подручјима, областима и темама уз примену начела поступности, корелације, интеграције и примерености узрасту.  

Садржаји књижевности конкретизовани су по разредима, сегментима (књижевност и лектира), а обухватају књижевнотеоријско и књижевноисторијско 

проучавање књижевноуметничких дела и књижевности жанровски распоређених.  

Подручје језик обухвата изучавање језика као система. У садржаје овог подручја уграђени су елементи опште лингвистике и правописа.  

Подручје култура изражавања обухвата облике и врсте у области усменог и писменог изражавања (по разредима). У овој области планиране су говорне и писмене 

вежбе, домаћи задаци и писмени задаци, који треба да се раде наизменично ћирилицом и латиницом.  

Ради што успешније реализације бројних захтева и садржаја неопходна је и стална сарадња наставника српског језика и књижевности с наставницима других 

предмета (историје, сродних општестручних и ужестручних предмета), стручним сарадницима (школским библиотекаром - медијатекаром, педагогом, 
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психологом) и органима (стручним активом и већима), родитељима ученика и међуопштинском (регионалном) просветно-педагошком службом; такође је 

корисна сарадња наставника и са одређеним институцијама (народном библиотеком, домом културе, биоскопом, локалним новинама, радио-станицом и др.).  

Квалитет и трајност знања, умења, вештина и навика ученика у многоме зависе од принципа, облика, метода и средстава који се користе у образовно-васпитном 

процесу. Због тога савремена настава српског језика и књижевности претпоставља остваривање битних задатака и садржаја програма уз максимално могућу 

мисаону активност ученика (субјеката у настави), поштовање одређених дидактичких принципа (посебно: свесне активности ученика, научности, примерености, 

поступности, систематичности и очигледности), као и адекватну примену оних наставних облика, метода, поступака и средстава чију су вредност утврдиле 

савремена пракса и методика наставе српског језика и књижевности (пре свега: разни видови групног и индивидуалног рада примерени могућностима ученика, 

методе - дијалошка, текстуално-графичке демонстрације и самосталних радова ученика, средства - уџбеници, приручници, разне врсте текстова и графичких 

приказа, графофолије, наставни и други филмови, радио и телевизијске емисије и сл.). Избор одређених наставних облика, метода, поступака и средстава 

условљен је, пре свега, наставним садржајем и циљевима (образовним, васпитним и функционалним), које треба остварити на једном часу српског језика и 

књижевности.  

Редовна настава српског језика и књижевности изводи се у специјализованим учионицама и кабинетима за овај предмет, који треба да буду опремљени у складу 

са нормативима за средње стручне школе. Делимично, она се организује и у другим школским просторијама (библиотеци - медијатеци, читаоници, 

аудиовизуелној сали и сл.).  

У настави српског језика и књижевности користе се одобрени уџбеници и приручници и библиотечко-информацијска грађа од значаја за остваривање задатака и 

садржаја програма овог предмета, односно за систематско оспособљавање ученика за самостално коришћење разних извора сазнања у настави и ван ње.  

У односу на досадашњи, овај програм доноси извесне промене и новине, које треба имати у виду приликом планирања (глобалног и оперативног) и реализације 

предвиђених задатака и садржаја. Посебно су значајне ове промене и новине у програму: измењен је недељни и годишњи фонд часова у свим разредима средњих 

стручних школа као и начин расподеле предвиђеног годишњег фонда часова на поједине сегменте програма; обезбеђен је адекватнији однос између часова обраде 

и других типова часова: кориговани су циљ и задаци наставе; измењени су структура и садржаји подручја књижевност и језик; у програм је укључен садржај 

проучавања књижевног дела. Уведена је област лектире, укључени су нови аутори и наслови; одређени су основни књижевнотеоријски појмови који се усвајају 

током обраде одговарајућих дела: створени су предуслови за креативно испољавање наставника и прилагођавање васпитно-образовног рада различитим 

ситуацијама у пракси, као и за појачавање стваралачке сарадње наставника и ученика.  

КЊИЖЕВНОСТ  

Ово програмско-тематско подручје обухвата најзначајнија дела из српске и светске књижевности, која су распоређена у књижевноисторијском континуитету од 

старог века до данас.  

Од историјског континуитета одступа се само у поглављу увод у проучавање књижевног дела у И разреду и проучавање књижевног дела у IV разреду, као и у 

поглављу лектира.  

Наставник српског језика и књижевности у средњим стручним школама треба да пође од претпоставке да је ученик у основној школи стекао основна знања:  

- из теорије књижевности: тема, мотив, фабула; лик, карактер; структура прозног књижевног дела; књижевни родови и врсте;основна језичкостилска изражајна 

средства; усмена и писана књижевност; структура лирске песме; стих, строфа, рима, ритам; структура драмског дела; дијалог, монолог, драмска врста, драма и 

позориште, филм, радио-драма, телевизијска драма;  

- из основа сценске и филмске културе: слика, реч, звук, филмска музика, ситуација, радња, јунаци филма, елементи филмског израза, филмске врсте, од 

синопсиса до сценарија; филм, телевизија, књижевност (сличност и разлике).  

Са стеченим знањима, која се у програму средњих стручних школа проширују и продубљују, ученик може активно да учествује у интерпретацији књижевног 

дела.  

Интерпретативно-аналитички методички систем је основни вид наставе књижевности и њега треба доследно примењивати приликом упознавања ученика са 

изабраним књижевним делима која су предвиђена програмом. Наравно, не треба очекивати да се сва програмом предвиђена дела обрађују на нивоу 

интерпретације као најпотребнијег аналитичко-синтетичког приступа књижевном делу. Наставник треба да процени на којим ће делима радити интерпретацију, а 
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на којим осврт, приказ или, пак, проблемско-стваралачки методички систем.  

Нема сумње да овакав програм књижевности у средњим стручним школама повремено тражи и примену експликативног методичког система када се мора чути 

наставникова реч, и то најчешће приликом давања информација о епохама које се проучавају, као и у свим другим ситуацијама у којима наставник не може 

рачунати на ученикова предзнања (на пример: основне информације о почецима писмености, да је његов говор модел правилног, чистог и богатог језика каквом 

треба да теже његови ученици).  

Књижевна дела из програма лектира имају равноправан третман са делима из обавезног програма књижевности и обрађују се по истом методичком систему. 

Треба напоменути да се из лектире која је дата по избору ученика и наставника не морају обрадити сви писци, већ књижевно дело оног писца за које се 

опредељују ученици и наставник.  

ЈЕЗИК  

Програм наставе језика у средњим стручним школама конципиран је тако да омогући ученицима стицање знања и о језику као друштвеној појави и о језику као 

систему знакова. Циљ је да ученици, поред знања о свом матерњем језику, стекну и опште лингвистичка односно социолингвистичка знања неопходна 

образованом човеку. Ова општа знања су функционално повезана са наставом матерњег језика. Главни део тих знања обрађује се у сегменту општи појмови о 

језику (на почетку програма за први и на крају програма за четврти разред). Као у уводном делу сегмента књижевни језик (у првом разреду) и сегменту језички 

систем и науке које се њиме баве; али се општи појмови обрађују и током целе наставе - у вези са одговарајућим партијама о српском као матерњем језику. 

Инсистирање на једном теоријски и методички вишем нивоу изучавању језичких појава даје нови квалитет настави која обухвата и знања с којима су се ученици 

сретали у основној школи. Ова знања, поред своје општеобразовне вредности и значаја за олакшавање и побољшавање наставе српског језика, треба да послуже и 

лакшем савлађивању градива из страних језика.  

Део програма књижевни језик (други разред) вишеструко је значајан. Његовом реализацијом ученици треба да стекну знања и изграде одговарајуће ставове о 

српском књижевном језику и о значају књижевнојезичке норме и језичке културе. Овај део програма укључује и наставу о развоју књижевног језика.  

У сегменту програма посвећеног организацији и функционисању језичког система не обрађују се само чисто граматички аспекти језичког система већ се 

обухватају и функционални аспекти. Зато су, између осталог, у синтаксу унети и елементи лингвистике текста и граматике. Посебан је значај дат лексикологији 

(која се надовезује на део о творби речи), и то не само да би ученици стекли више знања о речничком благу свога језика него и да би развили правилан однос 

према разним појавама у лексици.  

У обради свих сегмената програма треба се надовезивати на знања која су ученици стекли током претходног школовања. Међутим, овде није реч о простом 

обнављању и утврђивању раније стечених знања, него о добијању целовите слике о српском језику, и као што је већ речено, о усвајању једног квалитативно 

вишег приступа проучавању језичке организације и језичких законитости.  

Веома је важно да се настава језика повеже са осталим деловима овог наставног предмета. Наиме, ова настава пружа лингвистичка знања која ће бити подлога за 

тумачење језика и стила књижевних дела, с тим што ова дела пружају и одговарајући материјал за уочавање естетске функције језика. С друге стране, настава 

језика се мора повезати и са наставом културе изражавања. Тиме ће лингвистичка знања (о акценатском систему, творби речи, лексикологији, синтакси итд.), као 

и проучавање правописа, допринети да ученици боље и поступније усвоје књижевнојезичку норму и да побољшају своје изражајне способности.  

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА  

Вежбе у усменом изражавању треба у средњим стручним школама да дају одређени степен правилне артикулације, дикције, интонације, ритма и темпа у читању и 

казивању лирског, епског и драмског текста. Ове се вежбе, по правилу, реализују у току обраде књижевног текста на тај начин што ће наставник, директно, 

својим читањем, говорењем или уз помоћ снимка, анализирати одговарајуће елементе правилног усменог изражавања како би их ученици уочили. Стечена 

сазнања трансформишу се у вештине и умења на тај начин што ученици интерпретирањем књижевних текстова настоје да сами достигну одговарајући степен 

вештине и умења ове врсте. Стечене способности се даље увежбавају различитим облицима усменог изражавања ученика (извештавање, расправљање, 

реферисање и др.). Већина предвиђених облика ове наставе непосредно се укључује у наставу књижевности или примене за израду писмених састава.  

У другом разреду веома је упутно да наставник ученицима демонстрира методологију израде писменог састава. У том смислу корисно је комбиновати индукцију 

и дедукцију. На одабраном узорку (расправа, извештај и др.) треба анализирати његову композицију, функцију одељака и остале елементе (примереност стила и 
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сл.). Затим се ученицима може дати задатак да припреме грађу о једној теми, али да прикупљену грађу не обликују већ да се то уради на часу. Вежба у 

методологији израде писменог састава на основу прикупљене грађе требало би да буде демонстрација целокупног поступка израде писменог састава: од анализе 

теме, одређивања њеног тежишта, селекције прикупљене грађе, распореда појединости с гледишта добре композиције, до обликовања грађе и рада на 

усавршавању текста. Рационализација наставе у овом послу постиже се на тај начин што ће узорак текста бити у вези с књижевним делом из програма за 

одређени разред.  

И диференцирање функционалних стилова ваља обављати на узорцима које је наставник одабрао. Да би ученик био оспособљен да свој језик и начин изражавања 

подеси врсти писменог састава (излагања), треба да напише конкретан састав (припреми излагање). Вежбе ове врсте треба понављати све док сваки ученик не 

буде оспособљен да се служи одређеним облицима изражавања. Да би се постигао већи наставни учинак, корисно је наћи неопходну психолошку мотивацију. 

Због тога ученике треба обавестити не само о коначном циљу који се жели постићи одређеним системом вежбања него и о сврсисходности појединих 

парцијалних вежбања која чине интегралну целину. Тако, на пример, ако су ученици обавештени да ће следећи писмени задатак бити у форми расправе или 

приказа, онда и конкретне вежбе треба да буду подређене том циљу. Наставник ће на одабраном моделу конкретног облика изражавања показати ученицима 

његове битне карактеристике, подразумевајући ту и примереност језика и стила. После тога ученици у форми домаћег задатка чине прве покушаје да самостално 

напишу састав одређене врсте. Читањем и коментарисањем домаћих задатака ученици се даље оспособљавају у писменом изражавању и овладавању одређеним 

врстама састава. Када је наставник стекао утисак да су сви ученици релативно овладали одређеном врстом писменог изражавања, утврђује час израде школског 

писменог задатка. Резултати таквог поступка показују се у школском писменом задатку, па се на основу њих планира даљи рад на усавршавању културе 

изражавања ученика. Ако више ученика не постигне одређени успех, цео се процес понавља.  

Оквирни број часова који је предвиђен за усмено и писмено изражавање означава укупно време, а не и број вежби у току наставне године (препоручује се 

организовање већег броја краћих вежби с прецизно одређеним циљевима).  

Израда школског писменог задатка, по правилу, траје један час. Изузетно, кад то поједини облици писменог изражавања изискују, израда задатака може трајати и 

дуже од једног часа. 

Начин провере  остварености исхода 

Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По правилу, наставник је 

обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу на часу (делу часа). Поред писмених, у 

складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака (усмених, практичних - примерених могућностима ученика 

и њиховој оптерећености разним обавезама). 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Други 

Образовни профил: Техничар за индустријску фармацеутску технологију 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/2013,5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018 ) 

Циљ наставе страног 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.  

Посебан циљ наставе страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се страни језик 

користи ради информисаности и оспособљености за једноставну пословну комуникацију у усменом и писаном облику.  

Задаци наставе страног језика су да ученици:  

- буду оспособљени да у школској и ван школској свакодневници могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано и сходно ситуацији;  

- продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да страни језик функционално користе и после завршетка свог образовања 

(током студија, у будућем послу или даљем образовању);  

- стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да уоче контрасте и врше поређења у односу на сопствену стварност;  

- буду оспособљени да се компетентно и самосвесно споразумевају са људима из других земаља, усвајају норме вербалне и невербалне комуникације у складу са 

специфичностима језика који уче, као и да наставе, у оквиру формалног образовања и самостално, учење другог и трећег страног језика;  

- до краја трећег разреда средње стручне школе савладају први страни језик до нивоа Б1+ према Заједничком европском оквиру.  

Напомена:  

Истичемо да ће степен постигнућа по језичким вештинама варирати, односно да ће рецептивне вештине (разумевање говора и читање) бити на предвиђеном 

нивоу, док се за продуктивне вештине (говор, интеракција, медијација и писање) може очекивати да буду за један ниво ниже (на пример, Б1+ рецептивно, Б1 

продуктивно).  

Комуникативне функције:  

1. Представљање себе и других  

2. Поздрављање (састајање, растанак;формално, неформално, специфично по регионима)  

3. Идентификација и именовање особа, објеката, боја, бројева итд.  

4. Давање једноставних упутстава и команди  
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5. Изражавање молби и захвалности  

6. Изражавање извињења  

7. Изражавање потврде и негирање  

8. Изражавање допадања и недопадања  

9. Изражавање физичких сензација и потреба  

10. Исказивање просторних и временских односа  

11. Давање и тражење информација и обавештења  

12. Описивање и упоређивање лица и предмета  

13. Изрицање забране и реаговање на забрану  

14. Изражавање припадања и поседовања  

15. Скретање пажње  

16. Тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања  

17. Тражење и давање дозволе  

18. Исказивање честитки  

19. Исказивање препоруке  

20. Изражавање хитности и обавезности  

21. Исказивање сумње и несигурности  

Садржај 

Тематика  

Општа тематика  

Из живота младих: забавни и спортски живот; школовање и образовање;  

Породица и друштво: чланови породице у друштвеном животу; средства јавног информисања; прославе, празници; временски услови и прогноза времена;  

Из савременог живота и тековина културе и науке народа чији се језик учи: теме из савременог живота; одабрани културно-историјски споменици догађаји из 

живота и рада познатих стваралаца; примери људске солидарности.  

Стручна тематика  

За стручну тематику се предвиђа:  

а) за фонд од два часа недељно - до 15 одсто од укупног годишњег фонда часова;  

б) за фонд већи од два часа недељно - до 20 одсто од укупног годишњег фонда часова.  

Школски писмени задаци:  

а) по један писмени задатак у сваком полугодишту за фонд од два часа недељно;  

б) по два писмена задатка у сваком полугодишту за фонд већи од два часа недељно 

I. РЕЧЕНИЦА  

Ред речи у реченици. Место директног и индиректног објекта  

- Питања:  

а) Упитно-одрична питања  

Why hasn't he arrived yet?  

б) Идиоматска питања (Р)  

Do you feel like (having) a cup of coffee?  
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v) Tag questions  

She's pretty, isn't she? 

г) Кратка питања  

When? Where? Who with? What about?  

- Функционални типови реченица  

а) Облици који имају функцију изјава  

I feel very tired today.  

б) Облици који имају фунцкију питања  

You are coming?  

в) Облици који имају функцију заповести  

Go away! Will you open the window, please?  

- Слагање времена  

I know that he likes/liked/will like you.  

- Погодбене реченице  

а) реалне  

I’ll come if I can  

б) потенцијалне  

I would write to you if I knew your address.  

в) иреалне (П)  

If I had seen him, I would have told him to come.  

- Неуправни говор  

а) изјаве са променом глаголског времена (глагол главне реченице у једном од прошлих времена)  

"I have been ill for a long time." She said that she had been ill for a long time. 

б) питања са променом реда речи и променом глаголског времена (глагол главне реченице у једном од прошлих времена)  

-Yes/No questions  

"Are you coming with us?" She asked me if I was coming with them.  

- "WH" questions  

"When did you see him?" She wanted to know when I had seen him."  

II. ИМЕНИЧКА ГРУПА  

1. Члан  

- Генерички члан  

A horse is an animal. The telephone is an animal. The telephone is a useful invention.  

- Члан уз називе новина и часописа.  

Vogue, The National Geographic Magazine, The New York Times 

- Неодређени члан у изразима  

be in a hurry, be at a loss, all of a sudden, in a short time i dr.  

- Нулти члан уз називе празника  

- Christmas, May Day  

2. Именице  
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- Збирне именице са глаголом у једнини и множини ( family, team i dr.)  

My family is a large one. My family is living in different parts of the country. 

- Адјективална употреба именица  

 - love poems, a five pound note i dr. 

- Генитив мере  

a mile's distance, a day's walk  

3. Заменички облици  

а) Заменице  

- Показне заменице  the former, the latter  

Mary and Peter are the best pupils in class. The former is good at languages and the latter is good at biology. 

- Присвојне заменице  

- The book isn't mine.  

- Повратне заменице - емфатична употреба  

- I did it myself.  

б) Детерминатори  

- Обновити научене детерминаторе  

4. Придеви  

Придеви у номиналној функцији  

the rich, the poor, the blind i dr.  

5. Бројеви  

- Временски период са одређеним чланом  

- the forties, the fifties  

- Прости бројеви у функцији редних бројева  

page three, act one i dr.  

6. Партитивни квантификатори  

a loaf of bread, a slice of lemon, a bottle of wine i dr.  

III. ГЛАГОЛСКА ГРУПА  

1. Глаголи  

Време и аспект глагола - обнављање  

Пасивне конструкције - са директним и индиректним објектом  

The book was given to her. She was given a nice present.  

а) Савезни начин (Р)  

I wish I were there. I wish I could help.  

- Непотпуни глаголи (са инфинитивом презента)  

а)  may, might 

He may come today. We might go to the concert tonight.  

b) should, would  

You should do as he says. That would be his mother.  

v) ought to  
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You ought to go now. Ought he to work so hard?  

- Gerund  

а после придева busy, worth  

She is busy cleaning her flat. The book is worth reading,  

б) после предлога  

She is fond of reading. She left without saying anything,  

Causative have/get (R)  

Двочлани глаголи (фразални и предлошки)  

take off, give up, look after, take after, take after i dr.  

2. Прилози  

Место прилога у реченици.  

He went to the station by taxi.  

- Прилози за учесталост  

usually, occasionally, sometimes i dr.  

IV. ТВОРБА РЕЧИ  

Најчешћи префикси и суфикси за творбу глагола  

dis-, mis, -un, -en, -ize, -fy  

V. ЛЕКСИКОЛОГИЈА  

Најчешћи идиоми и фразе  

VI. ЛЕКСИКОГРАФИЈА  

Структура и коришћење једнојезичних речника 

Начин остваривања програма 

Програм првог страног језика намењен је трогодишњем и четворогодишњем образовању и васпитању у средњим стручним школама и чини заокружену целину са 

програмом страних језика за основну школу, обезбеђујући тако континуитет учења страног језика започетог у основној школи.  

Структуру програма чине:  

а) захтеви и садржаји који су заједнички за трогодишње и четворогодишње школовање;  

б) захтеви и садржаји који су диференцирани према разликама у фонду часова и укупној оријентацији датог типа школе;  

- школски писмени задаци (за сваки разред по два писмена задатка);  

- језички садржаји (за сваки језик и сваки разред посебно).  

Облици наставе  

Комуникативна настава страних језика се реализује тако што се примењују различити облици рада као нпр. рад у групама и паровима, рад у пленуму или 

појединачни уз примену додатних средстава у настави (аудио-визуелних материјала, информационо-технолошких извора, игара, аутентичног материјала, итд.), 

као и уз примену принципа наставе по задацима (таск-басед лангуаге теацхинг; enseñanza пор тареас, хандлунгсориентиертер ФСУ...)  

Препоруке за реализацију наставе  

У наставном процесу неопходно је ускладити улоге наставника, ученика и наставних средстава. Наставник мора да добро одреди колико времена на часу може да 

буде потрошено на фронтална излагања и објашњења, фронталне активности као што су питања и одговори (разликујући при том референцијална, демонстративна 

и тест питања) као и на остале облике рада.  

Наставници треба да схвате да су њихови поступци којима одражавају своје ставове и способности најважнији део окружења за учење и усвајање језика. Стога је 
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неопходно да наставник прида значај:  

- вештинама подучавања;  

- вештинама организовања рада у учионици;  

- способностима да спроводи истраживања праксе и да размишља о свом искуству;  

- стиловима подучавања;  

- разумевању тестирања, оцењивања и евалуације и способностима за њихово спровођење;  

- знањима и способностима да предаје социокултурне садржаје;  

- интеркултурним ставовима и вештинама;  

- знањима о естетској вредности књижевности и способностима да развије такво разумевање код ученика;  

- способностима за индивидуализацију рада у одељењу у којем наставу похађају типови ученика с различитим способностима за учење.  

Ови релевантни квалитети и способности се најбоље развијају када наставник:  

- надгледа, прати рад и одржава ред у учионици;  

- стоји на располагању ученицима и пружа им индивидуалне савете;  

- преузме улогу супервизора и фацилитатора уважавајући примедбе у вези са њиховим учењем, реагујући на њих и координирајући њихове активности.  

Стога се у настави страних језика препоручују следеће активности којима се гарантује најефикаснија реализација наставног програма, и то су:  

- слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом који чита наставник или који ученици чују са звучних записа;  

- рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације, итд.);  

- мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу или родитеље и сл.);  

- дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим трајањем, док су дискусије 

спонтаније и неприпремљене интеракције на одређену тему);  

- обимнији пројекти који се раде у учионици и ван ње у трајању од неколико недеља до читавог полугодишта уз конкретно видљиве и мерљиве производе и 

резултате;  

- усклађивање Програмом предвиђене граматичке грађе са датим комуникативним функцијама и темама, и то у склопу језичких активности разумевања (усменог) 

говора и писаног текста, усменог и писменог изражавања и медијације;  

- евалуација (формативна која се спроводи током године и служи усмеравању даљег тока наставе и сумативна на крају године која указује на остварење циљева и 

задатака) и самоевауација (језички портфолијо) ученичких постигнућа.  

Важан циљ у учењу страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се језик користи ради 

информисаности и оспособљености за једноставну комуникацију у усменом и писаном облику на страном језику. Тај сегмент наставе страног језика који се 

прогресивно увећава од 20 до 50% током трогодишњег односно четворогодишњег образовања мора да буде јасно дефинисан и у складу са исходима везаним за 

квалификације струке.  

Неопходно је да стручна тематика која се обрађује на страном језику прати исходе појединих стручних предмета и буде у корелацији са њима. Реализација наставе 

језика струке се много више огледа у развијању рецептивних него продуктивних вештина јер је сврха учења страног језика, у првој линији, усмерена на то да се 

ученици оспособе да прате одређену стручну литературу у циљу информисања, праћења иновација и достигнућа у области струке, усавршавања и напредовања. 

Стога је спектар текстова који се препоручују велики: шематски прикази, упутства о примени апарата, инструмената или пак материјала, хемикалија, рецепти, 

декларације, краћи стручни текстови чији је садржај релевантан за тематске садржаје стручних предмета, извештаји, каталози, програми сајамских активности и 

сл. Веома је битно у раду са таквим текстовима одредити добру дидактичку подршку. Добро осмишљени налози упућују на то да одређене текстове, у зависности 

од тежине и важности информација које они носе, треба разумети глобално, селективно или пак детаљно. Продуктивне вештине треба ограничити на строго 

функционалну примену реалну за захтеве струке. То подразумева писање кратких порука, мејлова у оквиру пословне комуникације (поруџбенице, рекламације, 

захтеви, молбе) и вођење усмене комуникације која омогућава споразумевање на основном нивоу било у директном контакту са саговорником или у телефонском 
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разговору. 

 

Начин провере  остварености исхода 

Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По правилу, наставник је 

обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу на часу (делу часа). Поред писмених, у 

складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака (усмених, практичних - примерених могућностима ученика и 

њиховој оптерећености разним обавезама). 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: РУСКИ ЈЕЗИК 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Други 

Образовни профил: Техничар за индустријску фармацеутску технологију 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/2013,5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018 ) 

Циљ наставе страног 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.  

Посебан циљ наставе страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се страни језик 

користи ради информисаности и оспособљености за једноставну пословну комуникацију у усменом и писаном облику.  

Задаци наставе страног језика су да ученици:  

- буду оспособљени да у школској и ван школској свакодневници могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано и сходно ситуацији;  

- продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да страни језик функционално користе и после завршетка свог образовања 

(током студија, у будућем послу или даљем образовању);  

- стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да уоче контрасте и врше поређења у односу на сопствену стварност;  

- буду оспособљени да се компетентно и самосвесно споразумевају са људима из других земаља, усвајају норме вербалне и невербалне комуникације у складу са 

специфичностима језика који уче, као и да наставе, у оквиру формалног образовања и самостално, учење другог и трећег страног језика;  

- до краја трећег разреда средње стручне школе савладају први страни језик до нивоа Б1+ према Заједничком европском оквиру.  

Напомена:  

Истичемо да ће степен постигнућа по језичким вештинама варирати, односно да ће рецептивне вештине (разумевање говора и читање) бити на предвиђеном 

нивоу, док се за продуктивне вештине (говор, интеракција, медијација и писање) може очекивати да буду за један ниво ниже (на пример, Б1+ рецептивно, Б1 

продуктивно).  

Комуникативне функције:  

1. Представљање себе и других  

2. Поздрављање (састајање, растанак;формално, неформално, специфично по регионима)  

3. Идентификација и именовање особа, објеката, боја, бројева итд.  

4. Давање једноставних упутстава и команди  
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5. Изражавање молби и захвалности  

6. Изражавање извињења  

7. Изражавање потврде и негирање  

8. Изражавање допадања и недопадања  

9. Изражавање физичких сензација и потреба  

10. Исказивање просторних и временских односа  

11. Давање и тражење информација и обавештења  

12. Описивање и упоређивање лица и предмета  

13. Изрицање забране и реаговање на забрану  

14. Изражавање припадања и поседовања  

15. Скретање пажње  

16. Тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања  

17. Тражење и давање дозволе  

18. Исказивање честитки  

19. Исказивање препоруке  

20. Изражавање хитности и обавезности  

21. Исказивање сумње и несигурности  

Тематика 

Садржај 

Општа тематика  

Из живота младих: забавни и спортски живот; школовање и образовање;  

Породица и друштво: чланови породице у друштвеном животу; средства јавног информисања; прославе, празници; временски услови и прогноза времена;  

Из савременог живота и тековина културе и науке народа чији се језик учи: теме из савременог живота; одабрани културно-историјски споменици догађаји из 

живота и рада познатих стваралаца; примери људске солидарности.  

Стручна тематика  

За стручну тематику се предвиђа:  

а) за фонд од два часа недељно - до 15 одсто од укупног годишњег фонда часова;  

б) за фонд већи од два часа недељно - до 20 одсто од укупног годишњег фонда часова.  

Школски писмени задаци:  

а) по један писмени задатак у сваком полугодишту за фонд од два часа недељно;  

б) по два писмена задатка у сваком полугодишту за фонд већи од два часа недељно 

Реченица  

Реченице са глаголским прилозима. Употреба нет и не у реченици.  

Именице  

Варијанте падешких наставака /на лексичком нивоу/: генитив једнине на - у, генитив множине без наставака.  

Изведене и сложене именице. Скраћенице /вуз, Комсомол, МГУ/  

Синоними, антоними, хомоними. Међујезички хомоними и пароними.  

Заменице  
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Опште именице: сам, самый, любой.  

Одричне заменице: некого, нечего.  

Придеви  

Дужи и краћи облици придева. Обавезна употреба краћег облика /у предикату са допуном/.  

Бројеви  

Редни и збирни бројеви.  

Глаголи  

Императив за 3. л. једн. и 3. л. мн. Најчешћи префикси код грађења глагола и њихова улога у промени глаголског вида.  

Прошло време глагола од инфинитива са сугласничком основом.  

Глаголски прилози /обнављање, активирање и систематизација.  

Радни глаголски придеви и трпни придев прошлог времена/рецептивно/.  

Прилози  

Најфреквентнији модели за грађење прилога: придевска основа + О /тихо, скромно и сл./; придевска основа + И /по-русски, практически и сл./.  

Предлози  

Најфреквентнији предлози чија се употреба разликује у односу на матерњи језик /у, около, вокруг с генитивом у одредби места, по с дативом и локативом у 

временској одредби; в и на у одредби места: работать на заводе, учиться в университете и сл  

Везници  

Најфреквентнији везници и везничке речи /хотя, прежде, чем, чтобы; что, который, где, когда и сл./.  

Реченични модели  

Реченичне моделе предвиђене програмом за први разред и даље примењивати у различитим варијацијама и комбинацијама. У II разреду посебну пажњу посветити 

моделима у потврдном, одричном и упитном облику за исказивање следећих односа:  

Субјекатско-предикатски односи  

Реченице са кратким придевским обликом у предикату  

Я был болен гриппом.  

Он способен к математике.  

Објекатски односи  

Реченице са објектом у инфинитиву  

Врачь советовал мне отдохнуть.  

Я уговорил товарища молчать.  

Сложена реченица  

Врач советовал мне, чтобы я отдохнул.  

Просторни односи  

а) Реченице са одредбом израженом зависним падежом  

Я тебя буду ждать у /около, возле/ памятника.  

Она живёт у своих родителей.  

Мой брат работает на заводе, а сестра учится в университете,  

б) Сложена реченица  

Мы пошли туда, куда вела узкая тропинка.  

Временски односи  
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а) Реченице са одредбом израженом зависним падежом  

Они собираются по вечерам.  

Это случилось по окончании войны.  

б) Реченице са глаголским прилогом  

Возвращаясь домой, я встретил товарища.  

Кончив работу, он поехал домой.  

в) Сложена реченица  

Как только скрылось солнце, стало холодно.  

Начински односи  

а) Реченице са глаголским прилогом  

Друзья возвращались домой весело разговаривая.  

Он поздоровался кивнув головой.  

б) Сложена реченица Мы все сделали так, как сказал учитель.  

Он оказался способнее, чем я предполагал.  

Узрочни односи  

а) Реченице с глаголским прилогом  

Не находя нужного слова, он замолчал.  

Почувствовав голод, брат решил пообедать без меня,  

б) Сложена реченица  

Так как брат почувствовал голод, он решил победать без меня.,  

Циљни односи  

а) Реченице са одредбом у инфинитиву  

Мать отпустила дочку гулять  

Мы пришли проститься/чтобы проститься,  

б) Сложена реченица  

Чтобы правильно говорить, нужно хорошо усвоить грамматику.  

Лексикологија  

Најчешћи деминутиви именица и придева.  

Лексикографија  

Структура једнојезичних речника и служење њиме. 

Начин остваривања програма 

Програм првог страног језика намењен је трогодишњем и четворогодишњем образовању и васпитању у средњим стручним школама и чини заокружену целину са 

програмом страних језика за основну школу, обезбеђујући тако континуитет учења страног језика започетог у основној школи.  

Структуру програма чине:  

а) захтеви и садржаји који су заједнички за трогодишње и четворогодишње школовање;  

б) захтеви и садржаји који су диференцирани према разликама у фонду часова и укупној оријентацији датог типа школе;  

- школски писмени задаци (за сваки разред по два писмена задатка);  

- језички садржаји (за сваки језик и сваки разред посебно).  
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Облици наставе  

Комуникативна настава страних језика се реализује тако што се примењују различити облици рада као нпр. рад у групама и паровима, рад у пленуму или 

појединачни уз примену додатних средстава у настави (аудио-визуелних материјала, информационо-технолошких извора, игара, аутентичног материјала, итд.), 

као и уз примену принципа наставе по задацима (таск-басед лангуаге теацхинг; enseñanza пор тареас, хандлунгсориентиертер ФСУ...)  

Препоруке за реализацију наставе  

У наставном процесу неопходно је ускладити улоге наставника, ученика и наставних средстава. Наставник мора да добро одреди колико времена на часу може да 

буде потрошено на фронтална излагања и објашњења, фронталне активности као што су питања и одговори (разликујући при том референцијална, демонстративна 

и тест питања) као и на остале облике рада.  

Наставници треба да схвате да су њихови поступци којима одражавају своје ставове и способности најважнији део окружења за учење и усвајање језика. Стога је 

неопходно да наставник прида значај:  

- вештинама подучавања;  

- вештинама организовања рада у учионици;  

- способностима да спроводи истраживања праксе и да размишља о свом искуству;  

- стиловима подучавања;  

- разумевању тестирања, оцењивања и евалуације и способностима за њихово спровођење;  

- знањима и способностима да предаје социокултурне садржаје;  

- интеркултурним ставовима и вештинама;  

- знањима о естетској вредности књижевности и способностима да развије такво разумевање код ученика;  

- способностима за индивидуализацију рада у одељењу у којем наставу похађају типови ученика с различитим способностима за учење.  

Ови релевантни квалитети и способности се најбоље развијају када наставник:  

- надгледа, прати рад и одржава ред у учионици;  

- стоји на располагању ученицима и пружа им индивидуалне савете;  

- преузме улогу супервизора и фацилитатора уважавајући примедбе у вези са њиховим учењем, реагујући на њих и координирајући њихове активности.  

Стога се у настави страних језика препоручују следеће активности којима се гарантује најефикаснија реализација наставног програма, и то су:  

- слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом који чита наставник или који ученици чују са звучних записа;  

- рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације, итд.);  

- мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу или родитеље и сл.);  

- дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим трајањем, док су дискусије 

спонтаније и неприпремљене интеракције на одређену тему);  

- обимнији пројекти који се раде у учионици и ван ње у трајању од неколико недеља до читавог полугодишта уз конкретно видљиве и мерљиве производе и 

резултате;  

- усклађивање Програмом предвиђене граматичке грађе са датим комуникативним функцијама и темама, и то у склопу језичких активности разумевања (усменог) 

говора и писаног текста, усменог и писменог изражавања и медијације;  

- евалуација (формативна која се спроводи током године и служи усмеравању даљег тока наставе и сумативна на крају године која указује на остварење циљева и 

задатака) и самоевауација (језички портфолијо) ученичких постигнућа.  

Важан циљ у учењу страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се језик користи ради 

информисаности и оспособљености за једноставну комуникацију у усменом и писаном облику на страном језику. Тај сегмент наставе страног језика који се 

прогресивно увећава од 20 до 50% током трогодишњег односно четворогодишњег образовања мора да буде јасно дефинисан и у складу са исходима везаним за 

квалификације струке.  
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Неопходно је да стручна тематика која се обрађује на страном језику прати исходе појединих стручних предмета и буде у корелацији са њима. Реализација наставе 

језика струке се много више огледа у развијању рецептивних него продуктивних вештина јер је сврха учења страног језика, у првој линији, усмерена на то да се 

ученици оспособе да прате одређену стручну литературу у циљу информисања, праћења иновација и достигнућа у области струке, усавршавања и напредовања. 

Стога је спектар текстова који се препоручују велики: шематски прикази, упутства о примени апарата, инструмената или пак материјала, хемикалија, рецепти, 

декларације, краћи стручни текстови чији је садржај релевантан за тематске садржаје стручних предмета, извештаји, каталози, програми сајамских активности и 

сл. Веома је битно у раду са таквим текстовима одредити добру дидактичку подршку. Добро осмишљени налози упућују на то да одређене текстове, у зависности 

од тежине и важности информација које они носе, треба разумети глобално, селективно или пак детаљно. Продуктивне вештине треба ограничити на строго 

функционалну примену реалну за захтеве струке. То подразумева писање кратких порука, мејлова у оквиру пословне комуникације (поруџбенице, рекламације, 

захтеви, молбе) и вођење усмене комуникације која омогућава споразумевање на основном нивоу било у директном контакту са саговорником или у телефонском 

разговору. 

Начин провере  остварености исхода 

Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По правилу, наставник је 

обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу на часу (делу часа). Поред писмених, у 

складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака (усмених, практичних - примерених могућностима ученика и 

њиховој оптерећености разним обавезама). 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Други 

Образовни профил: Техничар за индустријску фармацеутску технологију 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

35    

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/2013,5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018 ) 

Циљ наставе је унапређивање ликовне писмености и естетских критеријума, оспособљавање за успешну визуелну и вербалну комуникацију. 

Задаци наставе су да ученици: 

- унапреде знања о ликовним законитостима, техникама, материјалима и прибору и буду оспособљени за примену стеченог знања у настави и свакодневном 

животу;  

- упознају национално и светско културно и уметничко наслеђе и развију одговоран однос према очувању културне и уметничке баштине;  

- унапреде естетске критеријуме;  

- развијају визуелно опажање, моторику, стваралачко и критичко мишљење, радозналост, имагинацију и иновативност кроз разноврсне ликовне и проблемске 

задатке и буду оспособљени да стечена искуства примењују у настави других предмета, свакодневном животу, даљем школовању и будућем занимању;  

- стекну увид у значај повезаности ликовног стваралаштва са осталим уметностима, наукама и процесима рада;  

- буду оспособљени за индивидуални и тимски рад;  

- буду оспособљени да примене стечена знања и умења у уређењу, унапређењу и очувању животне и радне средине. 

Садржај 

I. Целина  

а) Општи појмови  

Шта је уметност. Уметност у простору, уметност у времену. Уметност и природа. Уметност и друштво.  

б) Самостално ликовно изражавање  

Линија као елемент уметничког израза. Боја као средство сликарског обликовања. Тродимензионално обликовање.  

в) Уметничко наслеђе  

Појава уметничког стварања. Праисторијски споменици на територији Србије.  

Уметност старог Истока.  

Развој уметности у Грчкој. Најзначајнија остварења и водећи уметници.  

Уметност старог Рима. Антички споменици у Србији. Појава хришћанске уметности. Византијска уметност. Исламска уметност.  

II. Целина  
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а) Општи појмови  

Перспектива: инверзна, линеарна, ваздушна.  

б. Уметничко наслеђе  

Средњевековна уметност западне Европе.  

Српска средњовековна уметност: Рашка школа, Српска средњовековна уметност од 1300-1371. год. и Моравска школа (избор споменика по архитектури и 

живопису).  

Рана и висока ренесанса у Италији. Водећи представници и њихова дела.  

в) Самостално ликовно изражавање. Простор. Перспектива.  

III. Целина  

а) Општи појмови  

Светло и сенка као елементи сликарског и скулпторског обликовања.  

б. Самостално ликовно изражавање. Светлински односи. Боја.  

в) Уметничко наслеђе  

Барокна уметност - опште одлике и водећи уметници барока (Бернини, Каравађо, Веласкез, Рубенс, Рембрант). Уметност 19. века (неокласицизам, романтизам и 

реализам) у Европи и Србији и водећи представници (Давид, Енгр, Жерико, Делакроа, Рид, Тарнер, Курбе; Катарина Ивановић, Ђура Јакшић, Новак Радонић, Паја 

Јовановић, Урош Предић и Ђорђе Крстић).  

IV. Целина  

а) Општи појмови  

Нови облици изражавања у уметности.  

б) Уметничко наслеђе  

Правци у уметности крајем 19. века: импресионизам и постимпресионизам. Уметност прве половине 20. века: опште одлике, најпознатији правци и појаве. 

Тенденције у уметности друге половине 20. века.  

в) Самостално ликовно изражавање.  

Композиција (Компоновање објеката у одређеном простору с обзиром на намену). Фотографија. Филм - покретна слика. 

Начин остваривања програма 

Садржаји програма у оквиру једне целине равноправно чине: теорија обликовања, самостално ликовно изражавање, уметничко наслеђе.  

Теорија обликовања се реализује кроз теоретски и практичан рад и у функцији је унапређивања ликовне писмености (ликовни елементи и принципи 

компоновања), овладавања традиционалним и савременим техникама и материјалима и оспособљавања ученика да стечена знања и умења примењују у настави, 

свакодневном животу, даљем школовању и будућем занимању. Обрада теоретских садржаја укључује и рад на ликовним задацима, посредно и непосредно 

проучавање репрезентативних уметничких дела и перцепцију природе и окружења, а увежбавање се реализује кроз проблемске задатке.  

Самостално ликовно изражавање подразумева стваралачко изражавање традиционалним и савременим медијима у складу са индивидуалним способностима и 

интересовањима ученика. Ученицима је потребно омогућити самостални избор медија, мотива, техника, материјала и формата.  

Ученике треба упознати са најзначајнијим уметничким делима светске уметности, а већу пажњу посветити националном културном и уметничком наслеђу. 

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

поређење и успостављање веза између различитих садржаја (нпр. повезивање садржаја предмета са свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); 

самопроцену и процену ликовних и уметничких дела и ефикасну визуелну и вербалну комуникацију.  

Креативност подразумева подршку ученицима да откривају, експериментишу, успостављају нове односе и долазе до нових решења у различитим активностима и 

оспособљавање ученика да стечено искуство примене у другим наставним предметима, свакодневном животу и будућим занимањима.  
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За подстицање креативности неопходно је имати у виду значај мотивационих садржаја, домен ученичких доживљаја и корелацију.  

Развој стваралачког мишљења треба подстицати у свим наставним активностима и садржајима у којима је то могуће.  

Садржаји се реализују кроз следеће облике наставе:  

- индивидуални;  

- фронтални;  

- рад у паровима;  

- групни или тимски;  

- домаћи рад;  

- екскурзије, посете локалитетима, музејима, галеријама, установама за образовање уметника, уметничким атељеима; сусрете са уметницима и активно учешће у 

културним и уметничким манифестацијама и активностима.  

Корелација са другим предметима:  

- Музичка култура;  

- Српски језик и књижевност;  

- Историја;  

- Географија;  

- Биологија;  

- Физика;  

- Хемија;  

- Математика;  

- Рачунарство и информатика.  

Начин провере  остварености исхода 

У настави ликовне културе оцењује се активност ученика, процес рада и постигнути напредак, а вреднује и самовреднује резултат рада.  Праћење напредовања 

ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање ученика се одвија у 

складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака предмета, као и 

напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Други 

Образовни профил: Техничар за индустријску фармацеутску технологију 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава                    Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/2013,5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018 ) 

Циљ физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно - образовним подручјима, 

допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени 

моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада. 

Задаци наставе физичког васпитања су: 

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

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

- подстицање 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.  

Садржај 

1. АТЛЕТИКА  

У свим атлетским дисциплинама треба радити на развијању основних моторичких особина за дату дисциплину;  

1.1. Трчање:  

Усавршавање технике трчања на кратке и средње стазе:  

100 м ученици и ученице;  

800 м ученици и ученице ;  

штафета 4 x 100 м ученици и ученице.  

Вежбање технике трчања на средњим стазама умереним интензитетом и различитим темпом у трајању од 5 до 10 мин.  

Крос: јесењи и пролећни  

800 м ученице;  

1000 м ученици.  
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1.2. Скокови:  

Скок удаљ корачном техником.  

Скок увис леђном техником.  

1.3. Бацања:  

Бацање кугле, једна од рационалних техника (ученице 4 кг, ученици 5 кг).  

Спровести такмичења у одељењу, на резултат, у свим реализованим атлетским дисциплинама.  

2. СПОРТСКА ГИМНАСТИКА: ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ  

Напомена:  

- Наставник олакшава, односно отежава програм на основу моторичких способности и претходно стечених умења ученика.  

2.1. Вежбе на тлу  

За ученике и ученице:  

- из упора за рукама, зибом, провлак згрчено напред до упора пред рукама  

- колут напред и спојено усправом и искораком леве/десне ноге вага претклоном и заножењем, издржај,  

- премет странце упором у "бољу" страну (на пример: улево) и спојено и спојено премет странце у "слабију" страну (удесно)  

- за напредни ниво: премет напред упором  

2.2. Прескок  

За ученике коњ у ширину висине 120 цм; за ученице 110 цм:  

- згрчка;  

- разношка  

- за напредни ниво: склонка и прескоци са заножењем  

2.3. Кругови  

За ученике /доскочни кругови/:  

- њих, зањихом саскок (чување)  

2.4. Разбој  

За ученике /паралелни разбој/:  

- из упора седећег разножно пред рукама, узручењем прехват испред тела, вучењем склоњено став на раменима, издржај, спуст назад у упор седећи разножно, 

прехват до упора седећег разножно пред рукама, сножити и зањихом саскок.  

За ученице /двовисински разбој, једна притка, вратило/:  

- вис на в/п лицем према н/п: клим, премах згрчено једном ногом до виса лежећег на н/п, прехват (може разноручно) на н/п до упора јашућег; премах одножно 

предножном уназад до упора предњег; замахом уназад - зањихом саскок пруженим телом;  

- једна притка: наскок у упр предњи, премах одножно једном ногом до упора јашућег; премах одножно заножном до упора стражњег; саскок саседом - замахом 

ногама унапред).  

2.5. Вратило  

За ученике  

дочелно:  

- из упора предњег премаси одножно  

доскочно  

- успостављање њиха климом, њих у вису (повећавати амплитуду), саскок у зањиху  

2.6. Греда  
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За ученице /висока греда/:  

- лицем према десном крају греде, чеоно: залетом и суножним одскоком наскок у упор чучећи; окрет за 90° удесно; усправ у успон, окрет у успону за 180° улево, 

лагано трчање на прстима, скок са променом ногу, кораци у успону до краја греде; саскок згрчено (бочно у односу на греду).  

2.7. Коњ са хватаљкама  

За ученике:  

- из упора пред рукама (упора стражњег), коло заножно левом, коло заножно десном.  

СПОРТСКА ИГРА (по избору)  

Понављање и учвршћивање раније обучених елемената. Даље проширивање и продубљавање техничко-тактичке припремљености у складу са изборним 

програмом. Учествовање на такмичењима на нивоу одељења, школе и међушколских такмичења.  

Минимални образовни захтеви:  

Атлетика: трчање на 100 м за ученике и ученице, трчање на 800 м за ученике и 500 м за ученице, скок удаљ, скок увис, бацање кугле - на резултат.  

Такмичење у тробоју (трчање, скок увис, бацање кугле на резултат).  

Вежбе на справама и тлу:  

Школско такмичење (одељење, школа): актив наставника физичког васпитања бира справе на којима ће се ученици такмичити.  

За напредније ученике: састави из програма школских спортских такмичења и учешће на вишим нивоима школских такмичења.  

Минимални образовни захтеви:  

За ученике: наставни садржаји из програма вежби на тлу, прескока, једне справе у упору и једне справе у вису;  

За ученице: наставни садржаји из програма вежби на тлу, прескока, греде и двовисинског разбоја.  

Начин остваривања програма 

Програм физичког васпитања је наставак програма физичког васпитања у основној школи, с тим што је усмерен на још интензивније остваривање индивидуалних 

и друштвених потреба у области физичке културе. Ради тога, овај програм заснован је на индивидуализацији процеса физичког васпитања:  

- обезбеђује повезивање знања са животом и праксом и каснијим опредељењима ученика;  

- заснован је на изборној настави за коју се ученици определе према свом афинитету и потребама;  

- обавезује школу на остваривање одређених задатака у овој области.  

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА  

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

Током реализације часова физичког васпитања давати информације о томе које вежбе позитивно утичу на статус њиховог организма, с обзиром на карактеристике 

њихове професије, а које негативно утичу на здравље;  

Ученици који похађају четворогодишње стручне школе далеко су више оптерећени у редовном образовању практичном и теоријском наставом од осталих 

ученика. Због тога је физичко васпитање, у овим школама, значајно за активан опоравак ученика, компензацију и релаксацију с обзиром на њихова честа статичка 

и једнострана оптерећења. Теоријска знања из области физичких активности су од великог значаја за укупним бављењем физичким вежбама.  

Облици наставе  

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:  

теоријска настава;  

мерење и тестирање;  

практична настава.  

Подела одељења на групе  

Одељење се не дели приликом реализације;  
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Настава се изводи фронтално и по групама, у зависности од карактера методске јединице која се реализује. Уколико је потребно, нарочито за вежбе из корективне 

гимнастике, приступ је индивидуалан.  

Место реализације наставе  

Теоријска настава се реализује у учионици или у сали, истовремено са практичном наставом;  

Практична настава реализује се на спортском вежбалишту (сала, спортски отворени терени, базен, клизалиште, скијалиште).  

Препоруке за реализацију наставе  

Настава се реализује у циклусима који трају приближно 10-12 часова (узастопних). Наставнику физичког васпитања је остављено да, зависно од потреба, 

прецизира трајање сваког циклуса, као и редослед њиховог садржаја.  

Садржај циклуса је:  

- за проверу нивоа знања на крају школске године - један;  

- за атлетику - један;  

- за гимнастику: вежбе на справама и тлу - један;  

- за спорт по избору ученика - два;  

- за повезивање физичког васпитања са животом и радом - један.  

Начин остваривања програма  

Садржаји програма усмерени су на: развијање физичких способности; спортско-техничко образовање; повезивање физичког васпитања са животом и радом.  

Годишњи план, програм и распоред кросева, такмичења, зимовања и других облика рада утврђује се на почетку школске године на наставничком већу, на предлог 

стручног већа наставника физичког васпитања.  

Стручно веће наставника физичког васпитања, самостално, одређује редослед обраде појединих садржаја програма и циклуса.  

Часови у току недеље треба да буду распоређени у једнаким интервалима, не могу се одржавати као блок часови. Настава се не може одржавати истовремено са 

два одељења ни на спортском терену ни у фискултурној сали.  

У свим разредима настава физичког васпитања се реализује одвојено за ученике и одвојено за ученице, а само у школама које имају по два паралелна објекта за 

физичко васпитање дозвољена је истовремена реализација часа.  

ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ  

Из фонда радних дана и за извођење редовне наставе школа у току школске године организује:  

Два целодневна излета са пешачењем:  

II разред до 12 км (укупно у оба правца);  

Два кроса: јесењи и пролећни.  

Стручно веће наставника физичког васпитања утврђује програм и садржај излета, и дужину стазе за кросеве, према узрасту ученика.  

Школа организује и спроводи спортска такмичења, као јединствени део процеса наставе физичког васпитања. Спортска такмичења организују се у оквиру радне 

суботе и у друго време које одреди школа. Међушколска спортска такмичења организују се у оквиру календара које одреди Савез за школски спорт и олимпијско 

васпитање Србије које је уједно и организатор ових такмичења.  

Начин провере  остварености исхода 

Праћење напретка ученика у физичком васпитању се обавља сукцесивно у току читаве школске године, на основу методологије праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичком васпитању - стандарди за оцењивање физичких способности ученика и постигнућа у спортским играма.  

Оквирни број часова по темама:  

Тестирање и провера савладаности стандарда из основне школе (6 часова).  

Теоријских часова (2 у првом и 2 у другом полугодишту).  
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Атлетика (12 часова).  

Гимнастика: вежбе на справама и тлу (12) часова.  

Спортска игра: по избору школе (12 часова).  

Физичка активност, односно спортска активност:у складу са могућностима школе а по избору ученика (10 часова).  

Пливање (10 часова).  

Провера знања и вештина (4 часа).  

ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ  

Из фонда радних дана и за извођење редовне наставе школа у току школске године организује:  

Два целодневна излета са пешачењем:  

II разред до 12 км (укупно у оба правца);   

Два кроса: јесењи и пролећни.  

Стручно веће наставника физичког васпитања утврђује програм и садржај излета, и дужину стазе за кросеве, према узрасту ученика.  

Школа организује и спроводи спортска такмичења, као јединствени део процеса наставе физичког васпитања. Спортска такмичења организују се у оквиру радне 

суботе и у друго време које одреди школа. Међушколска спортска такмичења организују се у оквиру календара које одреди Савез за школски спорт и олимпијско 

васпитање Србије које је уједно и организатор ових такмичења. 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 2582 
 

 

 

Наставни предмет: ИСТОРИЈА 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Други 

Образовни профил: Техничар за индустријску фармацеутску технологију 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/2013,5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018 ) 

Циљ наставе историје је 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); унапређивање функционалних 

вештина и компетенција неопходних за живот у савременом друштву (истраживачких вештина, критичког и креативног мишљења, способности изражавања и 

образлагања сопствених ставова, разумевања мултикултуралности, развијање толеранције и културе аргументованог дијалога); оспособљавање за ефикасно 

коришћење информационо-комуникационих технологија; развијање свести о потреби сталног усавршавања и свести о важности неговања културно-историјске 

баштине. 

Задаци наставе историје су да ученици: 

- стекну и прошире знања о националној и општој историји (политичкој, економској, друштвеној, културној...), да разумеју узроке и последице историјских 

догађаја, појава и процеса, и улогу истакнутих личности у развоју људског друштва;  

- поседују свест о повезаности појава из прошлости са појавама из садашњости;  

- разумеју да национална историја представља саставни део регионалне, европске и глобалне историје;  

- развијају истраживачки дух и критички однос према прошлости самосталном анализом различитих историјских извора и литературе и проналажењем и 

систематизовањем стечених информација;  

- буду оспособљени за проналажење, прикупљање и коришћење информација датих у различитим симболичким модалитетима (историјске карте, графикони, 

табеле...) и њихово повезивање са претходним историјским знањем;  

- буду оспособљени да препознају различита тумачења истих историјских догађаја;  

- повезују стечена знања и вештине са садржајима сродних наставних предмета;  

- буду оспособљени за примену стечених знања и практичних вештина у свакодневном животу;  

- унапређују вештине неопходне за индивидуални и тимски рад (комуникативност, образлагање сопствених ставова, аргументовани дијалог...);  

- развијају одговорност, систематичност, прецизност и позитивни став према учењу;  

- развијају свест о квалитету стеченог знања и потреби сталног усавршавања. 

Садржај 
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Свет у другој половини XIX и почетком XX века  

Друштвено-економске и културне прилике:  

Економски напредак; друга индустријска револуција. Пораст националног богатства у развијеним земљама, друштвено раслојавање, грађанске и радничке 

политичке странке. Опште одлике културе.  

Међународни односи:  

Интересне сфере великих сила и подела колонија у Азији и Африци. Формирање политичких и војних савеза и међународне кризе.  

Србија, Црна Гора и њихови суседи у другој половини XIX и почетком XX века  

Србија у другој половини XIX и почетком XX века:  

Друга владавина Милоша и Михаила Обреновића, намесништво и устав из 1869. године; владавина Милана Обреновића, ослободилачки ратови 1876-1878. године 

и стицање независности; проглашење краљевине, настанак модерних политичких странака, Тимочка буна 1883. године, српско-бугарски рат 1885. године, 

владавина Александра Обреновића; Мајски преврат и успон демократије (Петар И Карађорђевић). Културне прилике и привредни развој крајем XIX и почетком 

XX века.  

Црна Гора у другој половини XIX и почетком XX века:  

Ослободилачки рат 1876-1878. године и стицање независности; апсолутизам књаза Николе Петровића; устав из 1905. године и страначке борбе, проглашење 

краљевине.  

Срби у Аустроугарској у другој половини XIX и почетком XX века:  

Аустро-угарска нагодба и њене последице; покрет Светозара Милетића и црквено-школска аутономија; положај Срба у Војној крајини, цивилној Хрватској и 

Славонији. Хрватско-српска коалиција. Босна и Херцеговина под аустроугарском влашћу - окупациони режим, национални односи, аграрно питање, анексија.  

Балкански ратови:  

Супротности између балканских држава; Балкански савез; Први и Други балкански рат и њихов историјски значај.   

Први светски рат и револуције у Русији и Европи  

Први светски рат:  

Карактер рата и главни фронтови, ток рата и најзначајније битке; Фебруарска и Октобарска револуција у Русији; револуције у Немачкој и Мађарској. Распад 

царстава. Србија и Црна Гора у рату (Церска, Колубарска и Мојковачка битка, Солунски фронт); југословенска идеја (Нишка, Крфска и Женевска декларација); 

проглашење Краљевине СХС.  

Свет између два светска рата  

Друштвене, политичке, привредне и културне прилике:  

Друштвене прилике и превирања, криза демократије и појава тоталитарних идеја (комунизам, фашизам и нацизам); раднички покрет; прилике у СССР-у; 

модернизација привреде; велика економска криза и модели њеног решавања. Основне одлике развоја културе.  

Међународни односи:  

Победничке и поражене земље; Друштво народа; заоштравање међународних односа; грађански рат у Шпанији, аншлус Аустрије, Минхенски споразум, пакт 

Рибентроп - Молотов.  

Југославија између два светска рата:  

Конституисање Краљевине СХС и Видовдански устав (1921); политичке, економске и културне прилике, национално питање; лични режим краља Александра и 

устав из 1931. године; намеснички режим - влада Милана Стојадиновића, стварање Бановине Хрватске и влада Цветковић - Мачек (1939); спољна политика 

југословенске државе.  

Други светски рат  

Свет у Другом светском рату:  

Карактер рата и главни фронтови; победе сила осовине у првој фази рата; образовање Антифашистичке коалиције; прекретнице у рату (Стаљинград и Ел 
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Аламејн). Геноцид, холокауст и концентрациони логори. Покрети отпора у Европи. Савезничке конференције (Техеран, Јалта, Потсдам); супротности међу 

савезничким силама.  

Југославија у Другом светском рату:  

Приступање Тројном пакту и војни пуч 27. марта 1941, Априлски рат и војни слом, окупација, деоба територија и квислиншки режими, Независна Држава 

Хрватска и политика геноцида над Србима, Јеврејима и Ромима; устанци и организовани покрети отпора, револуционарно освајање власти, грађански рат, 

најзначајније војне операције, савезничка политика према Југославији, основи новог државног уређења, завршне операције за ослобођење југословенског 

простора, жртве рата и допринос савезничкој победи.  

Свет и Југославија после Другог светског рата  

Друштвене, политичке и привредне прилике:  

Промена односа снага међу великим силама, хладни рат; стварање блокова; Улога ОУН у очувању мира, антиколонијални покрети; Покрет несврстаних. Свет у 

савременом добу - распад СССР, нестанак Источног блока, ЕУ, глобализација, научно-технолошка револуција.  

Југославија после Другог светског рата:  

Конституисање југословенске федерације и њено међународно признање; политичке, економске и културне прилике; сукоб са Информбироом, сарадња са 

Западом, улога у Покрету несврстаних; самоуправни концепт социјалистичког развоја, устав из 1974. године, дезинтеграција и распад југословенске државе; 

настанак нових држава; демографске, економске и културне последице нестанка Југославије; Косовско питање, раздвајање Србије и Црне Горе. 

Начин остваривања програма 

Полазну тачку програма чине циљ и задаци овог предмета, чија реализација треба да буде прилагођена узрасту и развојним карактеристикама ученика. Садржаје 

треба прилагођавати ученицима, како би најлакше и најбрже достигли наведени циљ. Наставник има слободу да сам одреди распоред и динамику активности за 

сваку тему, уважавајући циљ и задатке предмета.  

Програм се може допунити садржајима из прошлости завичаја, чиме се код ученика постиже јаснија представа о историјској и културној баштини у њиховом крају 

(археолошка налазишта, културно-историјски споменици, музејске збирке...).  

У средњим школама на наставном језику неке од националних мањина могу се, осим садржаја из њихове историје који су дати у програму, обрадити и проширени 

наставни садржаји из прошлости тог народа. При томе, наставници ће настојати да, коришћењем разноврсних извора и релевантне историографске и етнографско-

антрополошке литературе, ученицима пруже могућност да стекну јасну представу о прошлости народа коме припадају, али и окружења у коме живе: какав им је 

био начин живота и које су значајне личности обележиле њихову историју.  

Важно је искористити велике могућности које историја као наративни предмет пружа у подстицању ученичке радозналости, која је у основи сваког сазнања. 

Наставни садржаји треба да буду представљени као "прича", богата информацијама и детаљима, како би историјски догађаји, појаве и процеси били предочени 

јасно, детаљно и динамично. Настава би требало да помогне ученицима у стварању што јасније представе не само о томе шта се десило, већ и зашто се десило и 

какве су последице проистекле.  

Посебно место у настави историје имају питања, она која поставља наставник ученицима, и она која долазе од ученика, подстакнута оним што су чули у учионици 

или што су сазнали ван ње, користећи различите изворе информација. Добро осмишљена питања наставника имају подстицајну функцију за развој историјског 

мишљења и критичке свести, како у фази утврђивања и систематизације градива, тако и у обради наставних садржаја. У зависности од циља који наставник жели 

да оствари, питања могу имати различите функције: фокусирање пажње на неки садржај или аспект, подстицање поређења, трагање за појашњењем итд.  

Да би схватио догађаје из прошлости, ученик треба да их "оживи" у свом уму, у чему велику помоћ може пружити употреба различитих историјских текстова, 

карата и других извора историјских података (документарни и играни видео и дигитални материјали, музејски експонати, илустрације), обилажење културно-

историјских споменика и посете установама културе. Коришћење историјских карата изузетно је важно, јер омогућава ученицима да на очигледан и сликовит 

начин доживе простор на коме су се догађаји одвијали, олакшавајући им праћење промена на одређеној територији.  

Треба искористити и утицај наставе историје на развијање језичке и говорне културе (беседништва), будући да историјски садржаји богате и оплемењују језички 
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фонд ученика. Неопходно је имати у виду интегративну функцију историје, која у образовном систему, где су знања подељена по наставним предметима, помаже 

ученицима да схвате повезаност и условљеност географских, економских и културних услова живота човека кроз простор и време. Треба избегавати фрагментарно 

и изоловано учење историјских чињеница, јер оно има најкраће трајање у памћењу и најслабији трансфер у стицању других знања и вештина.  

Како би циљеви наставе историје били што потпуније остварени, препоручује се и примена дидактичког концепта мултиперспективности.  

Одређене теме, по могућности, треба реализовати са одговарајућим садржајима из сродних предмета, а посебну пажњу треба посветити оспособљавању ученика за 

ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија (употреба Интернета, прављење Power point  презентација, коришћење дигиталних аудио-

визуелних материјала и израда реферата и матурског рада) 

Начин провере  остварености исхода 

Пожељно је што више користити различите облике организоване активности ученика (индивидуални рад, рад у пару, рад у групи, радионице или домаћи задаци, 

као што су семинарски радови, презентације, самостални и групни пројекти...). 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: МАТЕМАТИКА 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Други 

Образовни профил: Техничар за индустријску фармацеутску технологију 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

105    

Недељни фонд часова: 3    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/2013,5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018 ) 

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. 

Садржај 

Степеновање и кореновање .................................... (19) 

Степени са целим изложиоцем Децимални запис броја у стандардном облику Функција y=xᵐ, (m≤4)и њен график Појам n-тог корена Рационалисање имениоца 

Степени са рационалним изложиоцем Комплексни бројеви 

Квадратна једначина и квадратна функција ..... (28) 

Квадратна једначина, Решавање непотпуне квадратне једначине Потпуна квадратна једначина и њено решавање Природа решења квадратне једначине 
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Вијетове формуле Растављање квадратног тринома на чиниоце Једначине које се своде на квадратне. Примене квадратних једначина Квадратна функција, појам и 

канонски облик Знак квадратног тринома Ток и график функције у=ах2+бх+с, а>0;  а<0 Квадратне неједначине Системи од једне квадратне и једне линеарне 

једначине Простије ирационалне једначине 

Експоненцијална функција, логаритамска функција (16) 

Експоненцијална функција Експоненцијалне једначине Експоненцијалне неједначине Логаритам, појам и особине Логаритамска функција Основна правила 

логаритмовања Превођење логаритма из једне у другу основу Логаритамске једначине 

Тригонометријске функције (30)  

Мерење угла, радијан, уопштавање појма угла Тригонометријске функције произвољног угла Свођење тригонометријских функција ма ког угла на оштар угао 

Адиционе формуле Тригонометријске функције двоструког угла Тригонометријске функције половине угла Графици тригонометријских функција 

Тригонометријске једначине Тригонометријске неједначине Синусна теорема и косинусна теорема Решавање троугла 

 НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска писмена задатка са једночасовним исправкама (12).  

Начин остваривања програма 

Битне карактеристике програма  

Основне карактеристике програма математике су: усклађеност са програмом математике за основну школу; заступљеност заједничких садржаја из програма 

математике за гимназије и стручне школе; логичка повезаност садржаја, посебно са аспекта развоја математике; настојање, где год је то било могуће, да садржаји 

математике претходе садржајима других предмета у којима се математика примењује; заступљеност оних елемената развоја математике који чине основу 

математичке културе свих свршених ученика средњих школа; хоризонтална и вертикална усклађеност између програма математике за поједине групације струка и 

степена стручне спреме, као и између ових програма и програма за поједине смерове у гимназији (распоред тема по разредима, њихов обим, основни захтеви и 

сл.).  

При избору садржаја програма била је врло значајна образовна и васпитна функција наставе математике и њен допринос даљем оспособљавању ученика да 

логички мисле и стваралачки приступају решавању различитих проблема, јер таква оспособљеност (захваљујући адекватним математичким садржајима и 

методама) има широки утицај на многобројне делатности и омогућава касније ефикасно учење.  

Веома су значајни и практични циљеви наставе математике. То значи да се води рачуна о примени математике у животу, пракси и другим научним областима које 

ученици на овом когнитивном нивоу изучавају или ће их учити касније.  

За реализацију циља и задатака наставе математике изабрани садржаји програма су довољно приступачни свим ученицима. Они такође могу и стимулативно 

деловати на ученике, јер они имају могућност да их усвоје и на нешто вишем нивоу (већи степен апстракције и генерализације, синтезе и примене, стваралачко 

решавање проблема). У вези с тим, строгост у интерпретацији садржаја треба да буде присутна у прихватљивој мери, уз ослањање на математичку интуицију и 

њено даље развијање. Мотивација и интуитивно схватање проблема треба да претходе строгости и критичности, а излагање градива мора бити праћено добро 

одабраним примерима. Након довољног броја урађених примера треба приступити генералисању појма, чињенице и сл. Наиме, школска математика не може бити 

сасвим формализована, тј. изложена строго дедуктивно. Колико ће она строга бити одређује уџбеник и наставник математике (у зависности од фонда часова, 

састава одељења и предзнања ученика). 

Неке опште напомене  

1. Да би се остварио постављени циљ, наставе математике, неопходно је у току наставе успешно реализовати одређене образовне, васпитне и практичне задатке, 

истакнуте, на почетку програма.  

Услови за успешну реализацију програма математике су: правилно планирање и редовно припремање наставника за извођење наставе; целисходно коришћење 

фонда часова и добро организован наставни процес; комбинована примена савремених наставних метода и разноврсност облика рада са ученицима, уз смишљено 

одабирање и припремање примера и задатака и употребу одговарајућих наставних средстава, учила за наставу математике и рачунара. Све то треба да одрази 

интенције програма: подизање нивоа наставе и њену актуелизацију, стварање услова у којима ће ученици сопственим напорима усвајати трајна и активна 
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математичка знања и оспособљавати се за примену тих знања и стицање нових знања.  

Тако организована и извођена настава математике, уз пуно интелектуално ангажовање ученика у свим фазама наставног процеса, у већој мери је ефикасна и 

продуктивна. Такође подстиче самоиницијативу ученика у стицању знања и доприноси изграђивању радних навика и подизању радне културе ученика (што је и 

важан васпитни задатак наставе).  

2. Реализација програма математике, посебно у I разреду, треба да представља природан прелаз од наставе у основној школи и да се заснива на већ стеченим 

математичким знањима ученика (што омогућава доста добра вертикална повезаност програма математике у средњим школама и основној школи). Објективна 

ситуација изискује и извесно систематско утврђивање и обнављање оних садржаја из програма основне школе на којима се заснива обрада садржаја у средњој 

школи, а то се може постићи интегрисањем појединих садржаја из основне школе у обраду нових садржаја на оном месту где је то потребно и у оној фази наставе 

када је то актуелно (обнављање на самом часу и самостално обнављање од стране ученика кроз домаћи рад и сл.). То претпоставља смишљено и студиозно 

планирање градива од стране наставника.  

3. У погледу математичке терминологије мора постојати континуитет у односу на коришћену (прописану) терминологију у основној школи.  

4. Ради осавремењивања наставе математике и ефикаснијег усвајања садржаја, пожељно је да се обезбеди и присуство рачунарске подршке у настави математике 

(у почетној фази у фронталном облику рада и уз коришћење узорних демонстрационих програмских апликација, уколико нема услова за масован индивидуални 

рад ученика на рачунару у оквиру наставе математике). 

Степеновање и кореновање. У овој наставној теми треба посветити пуну пажњу усвајању појма степена и корена и савлађивању операција са њима (на 

карактеристичним, али не много сложеним задацима). Од посебног је значаја релација √ а²=│а│, а такође и децимални запис броја у тзв. стандардном облику а • 

10н, где је 1< а <10 и н З. Рационалисање обрадити на примерима у којима су имениоци облика: √а,√а ± √б. Функцију у = xн испитивати само у неколико 

случајева (за н ≤ 4), са закључком о облику графика када је изложилац н паран и када је непаран број. У вези са комплексним бројевима треба обрадити само 

основне појмове и чињенице које ће бити неопходне при изучавању садржаја о квадратној једначини. 

Квадратна једначина и квадратна функција. Садржаји ове теме значајни су са становишта систематског изграђивања алгебре и практичних примена. Треба 

решавати и једначине са непознатом у имениоцу разломка, које се своде на квадратне једначине, као и једноставније једначине са параметрима. Посебну пажњу 

посветити примени квадратних једначина и неједначина у решавању разноврсних, а једноставнијих проблема. Неопходно је да ученици добро науче да скицирају 

и "читају" график квадратне функције. При испитивању квадратне функције у већој мери треба користити управо њен график (његову скицу), не инсистирајући 

много на одређеној "шеми испитивања функције" у којој цртање графика долази тек на крају. Квадратне неједначине треба решавати користећи знања о знаку 

квадратног тринома, као и знања о решавању линеарних неједначина. Решавати и једноставније ирационалне једначине (у програмима M12-M14). 

Експоненцијална и логаритамска функција. Приликом обраде ових функција, за уочавање њихових својстава користити првенствено графичке интерпретације. 

На једноставним примерима упознати одређивање логаритама без употребе џепних рачунара (у циљу продубљивања појма логаритма). Логаритмовање обрадити у 

мери неопходној за практичне примене (уз коришћење џепних рачунара). 

Тригонометријске функције При дефинисању и уочавању својстава тригонометријских функција ма ког угла и тзв. свођењу на први квадрант треба користити 

тригонометријски круг, као и симетрију (осну и централну). Упоредо са одређивањем вредности тригонометријских функција, треба решавати и тригонометријске 

једначине облика: sin  ax =б, cos ax =б, tg ax=б. Ученици треба да схвате да се многи научни и технички проблеми моделују тригонометријским функцијама, па је 

зато неопходно настојати да упознају основна својства ових функција, а првенствено да умеју скицирати и "читати" њихове графике. Посебну целину у 

тригонометријским садржајима представљају адиционе теореме и њихове последице. Оне су значајне не само за одређене идентичне трансформације у самој 

тригонометрији, већ и за примене у неким другим предметима. Зато овој целини треба посветити велику пажњу и градиво добро увежбати. Упознавањем синусне 

и косинусне теореме ученици треба да схвате да се проширују могућности примене тригонометрије на решавање ма којег троугла, као и на решавање разних 

проблема из метричке геометрије, физике и посебно струковне праксе. 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 
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ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 

Наставни предмет: ФИЗИКА 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Други 

Образовни профил: Техничар за индустријску фармацеутску технологију 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/2013,5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018 ) 

Циљ наставе физике у средњој стручној школи јесте стицање функционалне писмености (природно-научне и техничке) и знања о физичким појавама и процесима 

и оспособљавање ученика за примену знања у струци и свакодневном животу, стицање радних навика, одговорности и способности за самосталан рад и за тимски 

рад, формирање основе за даље образовање. 

Задаци наставе физике су да ученици:  

- развијају природно-научну и техничку писменост;  

- стичу знања о физичким појавама значајним за струку и разумеју основне физичке законе;  

- развијају свест о значају експеримента у сазнавању, разумевању и проверавању физичких закона;  

- стекну способност за уочавање, формулисање, и решавање једноставнијих проблема;  

- развијају логичко и апстрактно мишљење и критички став у мишљењу;  

- схвате значај физике за технику и природне науке;  

- развијају способности и вештине за примену знања из физике у струци;  

- стичу знања о природним ресурсима, њиховој ограничености и одрживом коришћењу;  

- развијају правилан однос према заштити, обнови и унапређењу животне средине;  

- развијају радне навике, одговорност, систематичност, прецизност и позитиван став према учењу.  

Садржај 

I. Магнетно поље  

1. Магнетно поље струјног проводника. (Р)  

2. Магнетна индукција и јачина магнетног поља. Магнетни флукс. (П)  

3. Лоренцова сила. (П)  

4. Деловање магнетног поља на проводник са струјом. Амперова сила. Узајамно деловање два паралелна праволинијска струјна проводника. (Р)  

5. Електромагнетна индукција. Фарадејев закон и Ленцово правило. Самоиндукција и узајамна индукција. (П)  
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Демонстрациони огледи:  

- Ерстедов оглед.  

- Линије сила магнетног поља (помоћу гвоздених опиљака).  

- Лоренцова сила.  

- Деловање магнетног поља на рам са струјом.  

- Интеракција два паралелна струјна проводника.  

- Појава електромагнетне индукције (помоћу магнета, калема и галванометра).  

II. Осцилације  

1. Хармонијске осцилације (пример осциловања тела на опрузи). (П)  

2. Математичко клатно. (П)  

3. Пригушене осцилације. Принудне осцилације, резонанција. (Р)  

4. Електрично осцилаторно коло. Енергија електричног и магнетног поља. (П)  

Демонстрациони огледи:  

- Осциловање тега на опрузи.  

- Математичко клатно.  

- Пригушене осцилације.  

- Појава резонанције (механичке и електричне).  

Лабораторијска вежба  

- Математичко клатно.  

III. Таласи  

1. Настанак и простирање механичких таласа. Врсте таласа. (П)  

2. Величине којима се описује таласно кретање. (П)  

3. Прогресивни и стојећи таласи. (Р)  

4. Звук и његове основне карактеристике. (Р)  

5. Доплеров ефекат у акустици. (О)  

6. Настанак и својства електромагнетних таласа. Спектар електромагнетних таласа. Радар и његове примене. (Р)  

7. Таласна оптика. Интерференција, дифракција и поларизација светлости. (Р)  

8. Дисперзија светлости. (Р)  

Демонстрациони огледи:  

- Врсте таласа (помоћу таласне машине).  

- Својства звучних извора (монокорд, звучне виљушке, музички инструменти...) Звучна резонанција.  

- Одбијање, преламање таласа (таласна када).  

- Интерференција и дифракција светлости (помоћу ласера).  

- Поларизација светлости (поларизационим филтрима).  

- Разлагање беле светлости на спектар (стакленом призмом).  

Лабораторијске вежбе  

- Мерење брзине звука у ваздуху.  

- Мерење таласне дужине дифракционом решетком.  

IV. Основи квантне физике  



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 2591 
 

1. Квант енергије. Фотон (П).  

2. Фотоелектрични ефекат. Ајнштајнова једначина фотоефекта. (П)  

3. Де Бројева формула. (Р)  

Демонстрациони огледи:  

- Фотоћелија.  

V. Основи атомске и нуклеарне физике  

1. Радерфордов модел атома. (Р)  

2. Боров модел атома. (Р)  

3. Рендгенско зрачење. (О)  

4. Спонтано и стимулисано зрачење. Ласер. (О)  

5. Састав и карактеристике атомског језгра. Дефект масе и енергија везе. Нуклеарне силе (Р).  

6. Радиоактивни распади језгра. Радиоактивно зрачење. (Р)  

7. Нуклеарне реакције. Фисија и фузија језгра. (Р)  

8. Детекција радиоактивног зрачења. Заштита од зрачења. (Р).  

Демонстрациони огледи:  

- Детекција радиоактивног зрачења.  

Начин остваривања програма 

Полазна опредељења при конципирању програма физике  

Наставни програм физике у средњој школи надовезује се структурно и садржајно на наставни програм физике у основној школи.  

Ученици треба да науче основне појмове и законе физике на основу којих ће разумети појаве у природи и имати целовиту слику о значају и месту физике у 

образовању, у струци и животу уопште. Они треба да стекну основу за даље школовање, првенствено на природно-научним и техничким факултетима, али и на 

свим осталим на којима физика као фундаментална наука има примену у струци (медицина, стоматологија...)  

Треба имати у виду да су у програмима редефинисани циљеви и задаци како би програми били прилагођени савременим научним и технолошким захтевима, као и 

савременим методичким и дидактичким поступцима, а наставни процес у складу са принципима, циљевима и општим исходима образовања. Стога програм 

физике у свим подручјима рада и у свим разредима треба читати и тумачити имајући стално на уму циљ и задатке наставе физике и образовања у целини.  

При измени програма физике узете су у обзир примедбе и сугестије наставника физике у стручним школама, изречене на стручним скуповима и семинарима, у 

мери која омогућава коришћење постојећих уџбеника.  

Тежило се и смањењу укупне оптерећености ученика. Програм је растерећен тако што су изостављени сви садржаји који нису неопходни за постизање 

постављених циљева и задатака наставе физике, као и методским приступом програмским садржајима.  

Имајући у виду да нису сви ученици подједнако заинтересовани и обдарени за физику, обогаћени су демонстрациони огледи, како бисмо наставу физике учинили 

занимљивијом и очигледнијом.  

Иако ово упутство за реализацију програма физике садржи неке опште педагошко-дидактичке елементе за остваривање програма у средњој школи и принципе на 

којима се заснива реализација образовно-васпитног процеса, сматрамо да ће бити од користи свим наставницима физике, јер се при реализацији програма, може 

прилагодити различитим подручјима рада и образовним профилима.  

1. Избор програмских садржаја  

Одабрани су они садржаји које на одређеном нивоу могу да усвоје сви ученици средњих стручних школа. То су углавном садржаји из класичне физике, који 

представљају основ за изучавање стручних предмета, а у знатно мањој мери елементи савремене физике неопходни за разумевање неких научних открића и 

технологија који могу битно да утичу на живот људи. При томе је узето у обзир да класична физика проучава појаве које су доступне чулима па се лакше могу 
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разумети и прихватити, а имају и већу примену у свакодневној пракси и струци.  

2. Избор метода рада  

Програм даје могућност коришћења разних метода и облика рада (предавање наставника, разговор, огледи, практичан рад ученика, радионице, самосталан рад 

ученика или рад у групама...). Наставник сам треба да одабере најпогоднији приступ у обради сваке конкретне теме у складу са потребама и могућностима 

ученика, као и наставним средствима којима располаже.  

На садржајима програма може се у потпуности илустровати суштина методологије истраживачког приступа у физици и другим природним наукама: посматрање 

појаве, уочавање битних својстава система на којима се појава одвија, мерење у циљу проналажења међузависности одабраних величина, планирање нових 

експеримената ради прецизнијег утврђивања тражених односа, формулисање физичких закона. У неким случајевима методички је целисходно увођење 

дедуктивне методе у наставу (нпр. показати како из закона одржања следе неки мање општи физички закони и сл.).  

3. Демонстрациони огледи  

Демонстрациони огледи чине саставни део редовне наставе физике, али су све мање заступљени. Присутна је недовољна опремљеност школа наставним 

средствима, у некима није заступљена ни кабинетска настава, али има и оних у којима се наставна средства не користе.  

Последњих година било је много семинара и стручних скупова на којима су кроз различите радионице приказани једноставни а ефектни огледи. Да не помињемо 

фестивале науке.  

Увођење једноставних експеримената за демонстрирање физичких појава има за циљ "враћање" огледа у наставу физике, развијање радозналости и интереса за 

физику и истраживачки приступ природним наукама.  

Једноставне експерименте могу да изводе и сами ученици (самостално или по групама) на часу или да их осмисле, ураде, анализирају и обраде код куће, 

користећи многе предмете и материјале из свакодневног живота.  

Наравно, наставници који имају могућности треба да у настави користе и сложеније експерименте.  

У настави свакако треба користити и рачунаре (симулације експеримената и појава, лабораторијске вежбе и обрада резултата мерења, моделирање, самостални 

пројекти ученика у облику семинарских радова и сл.).  

Начин презентовања програма  

За све четворогодишње стручне школе у којима се физика изучава према минималном плану годину или две године, са два часа недељно, програм је исти, а за 

различита подручја рада и образовне профиле предвиђени су различити програми (пре свега у складу са годишњим бројем часова физике и захтевима струке). 

Садржаји су подељени на одређени број тематских целина. Свака од тематских целина садржи одређени број тема.  

Програмски садржаји доследно су приказани у форми која задовољава основне методске захтеве наставе физике:  

- Поступност (од простијег ка сложенијем) при упознавању нових појмова и формулисању закона.  

- Очигледност при излагању наставних садржаја (уз сваку тематску целину побројано је више демонстрационих огледа а треба користити и симулације).  

- Повезаност наставних садржаја (хоризонтална и вертикална).  

Програм предвиђа да се унутар сваке веће тематске целине, после поступног и аналитичног излагања појединачних наставних садржаја, кроз систематизацију и 

обнављање изложеног градива, изврши синтеза битних чињеница и закључака и да се кроз њихово обнављање омогући да их ученици у потпуности разумеју и 

трајно усвоје. Поред тога, сваку тематску целину требало би започети обнављањем одговарајућег дела градива из претходног разреда или из основне школе. Тиме 

се постиже и вертикално повезивање наставних садржаја. Веома је важно да се кроз рад води рачуна о овом захтеву Програма, јер се тиме наглашава чињеница да 

су у физици све области међусобно повезане и омогућује се да ученик сагледа физику као кохерентну научну дисциплину у којој се почетак проучавања нове 

појаве наслања на резултате проучавања неких претходних.  

Редослед проучавања појединих тема није потпуно обавезујући. Наставник може прерасподелити садржаје према својој процени.  

Нивои образовно-васпитног рада  

Овога пута у садржајима програма није дат оријентациони број часова предвиђених за обраду наставних тема, обнављање градива и лабораторијске вежбе. То би 

могао бити "увод" у наставни процес у коме ће наставник, на основу дефинисаних циљева и задатака предмета, исхода и стандарда знања, самостално планирати 
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број часова обраде, утврђивања... У овом "прелазном периоду", ипак ћемо дати табелу са оријентационим бројем часова, а у недостатку стандарда знања корисни 

ће бити нивои образовно-васпитних захтева, који дефинишу обим и дубину проучавања појединих елемената садржаја програма, а постојали су и до сада.  

Први ниво: обавештеност (О)  

Обавештеност као ниво образовно-васпитних захтева изискује да ученик може да се сети - репродукује оно што је учио: термине, специфичне чињенице, методе и 

поступке, опште појмове, принципе (законе) или теорије. Значи, од ученика се очекује да градиво које је учио само познаје: да може да га искаже, исприча, опише, 

наведе и сл., тј. да може да га репродукује у битно неизмењеном облику.  

Други ниво: разумевање (Р)  

Разумевање као ниво образовно-васпитних захтева изискује да ученик буде оспособљен да градиво које је учио реорганизује: да одређене чињенице, појмове и 

принципе (законе) објасни, анализира, доведе у нове везе, које нису биле непосредно дате у градиву.  

Разумевање као образовно-васпитни ниво укључује у себе и претходни ниво - обавештеност. Уколико се овде градиво интерпретира, онда се то чини не у форми у 

којој је било претходно дато, већ у реорганизованом, тј. у битно измењеном облику.  

Трећи ниво: примена (П)  

Примена као ниво образовно-васпитних захтева изискује да ученик буде оспособљен да одређене генерализације, принципе (законе), теорије или опште методе 

примењује у решавању проблема и задатака.  

Овде је реч о примени оног што се зна и разуме у решавању нових проблема (задатака), а не о његовом јединственом, репродуктивном коришћењу у појединим 

ситуацијама. Примена као највиши образовно-васпитни ниво укључује у себе оба претходна нивоа - обавештеност и разумевање.  

Основни облици наставе и методска упутства за њихово извођење  

Физику је нужно представити ученицима као живу, недовршену науку, која се непрекидно интензивно развија и мења, а не као скуп завршених података, 

непроменљивих закона, теорија и модела. Зато је нужно истаћи проблеме које физика решава у садашњем времену.  

Данас је физика експликативна, теоријска и фундаментална наука и њеним изучавањем, заједно са осталим природним наукама, стичу се основе научног погледа 

на свет. Идеја фундаменталности физике у природним наукама и њен значај за технику морају да доминирају у настави физике.  

Ширењу видика ученика допринеће објашњење појмова и категорија, као што су физичке величине, физички закони, однос експеримента и теорије, веза физике с 

осталим наукама, нарочито с примењеним наукама и техником. Значајно је указати на везу физике и филозофије. Потребно је навести и етичке проблеме који се 

јављају као последица развијања науке и технике.  

Овако формулисан концепт наставе физике захтева појачано експериментално заснивање наставног процеса (демонстрациони огледи и лабораторијске вежбе, 

односно практични рад ученика).  

Усвојени концепт наставе физике захтева стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада, применом савремених методичких и 

дидактичких поступака у наставном процесу (пројектна, проблемска, активна настава и кооперативно учење) циљеви и задаци образовања као и циљеви наставе 

физике буду у пуној мери реализовани.  

Стицање техничке културе кроз наставу физике састоји се у развијању вештина техничких примена знања, у решавању техничких задатака и у приказивању 

одређених примена физике у свакодневном животу.  

После изучавања одговарајућих тематских целина, нужно је указати на заштиту човекове средине, која је загађена и угрожена одређеним физичко-техничким 

процесима и променама.  

При обради физичких основа енергетике потребно је усмерити ученике на штедњу свих врста енергије, а посебно електричне енергије.  

Циљеви и задаци наставе физике остварују се кроз следеће основне облике рада са ученицима:  

1. излагање садржаја теме уз одговарајуће демонстрационе огледе;  

2. решавање квалитативних и квантитативних задатака;  

3. лабораторијске вежбе;  

4. коришћење и других начина рада који доприносе бољем разумевању садржај теме (домаћи задаци, семинарски радови, пројекти...);  
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5. систематско праћење рада сваког појединачног ученика.  

Веома је важно да наставник при извођењу прва три облика наставе наглашава њихову обједињеност. У противном, ученик ће стећи утисак да постоје три 

различите физике: једна се слуша на предавањима, друга се ради кроз рачунске задатке, а трећа се користи у лабораторији.  

Да би се циљеви и задаци наставе физике остварили у целини, неопходно је да ученици активно учествују у свим облицима наставног процеса. Имајући у виду да 

сваки од наведених облика наставе има своје специфичности у процесу остваривања, то су и методска упутства прилагођена овим специфичностима.  

Методска упутства за предавања  

Како су уз сваку тематску целину планирани демонстрациони огледи, ученици ће спонтано пратити ток посматране појаве, или непосредно учествовати у 

реализацији огледа, а на наставнику је да наведе ученика да својим речима, на основу сопственог расуђивања, опише појаву коју посматра или демонстрира. 

После тога наставник, користећи прецизни језик физике, дефинише нове појмове (величине) и речима формулише закон појаве. Када  се прође кроз све етапе у 

излагању садржаја теме (оглед, учеников опис појаве, дефинисање појмова и формулисање закона), прелази се на презентовање закона у математичкој форми. 

Оваквим начином излагања садржаја теме наставник помаже ученику да потпуније разуме физичке појаве, трајније запамти усвојено градиво и у други план 

потисне формализовање усвојеног знања.  

Када је могуће, треба користити проблемску наставу. Наставник поставља проблем ученицима и препушта да они самостално, у паровима или у тиму дођу до 

решења, по потреби усмерава ученике, подсећајући их питањима на нешто што су научили и сада треба да примене, упућује их на извођење експеримента који 

може довести до решења проблема и слично.  

На пример, на овај начин се може обрадити тема Класични закон слагања брзина: 

- наставник задаје ученицима проблем: Зашто капи кише остављају вертикалан мокри траг на стаклу аутобуса када он мирује, а коси траг када се аутобус 

креће? Од чега и како зависи нагиб косог трага?  

- наставник упућује ученике да потраже и препознају у уџбенику текст уз помоћ којег би могли да дођу до решења (то им неће бити посебно тешко будући да 

имају предзнање из основне школе о слагању брзина) и схвате закон слагања брзина у векторском облику;  

- наставник тражи да ученици закључе како се, на основу наученог закона, одређује релативна брзина; потом ученици треба да примене тај закон у конкретном 

проблему и објасне зашто је траг кос и како његов нагиб зависи од брзина капи и аутобуса у односу на земљу;  

- затим се проблем може ширити новим питањем: Како би се могла измерити (тј. проценити) брзина кишне капи у односу на земљу (ученици сами треба да 

предлажу начине мерења)...  

На овај начин се могу обрадити и теме које су основ за изучавање садржаја стручних предмета или решавање једноставних проблема из струке. Тада је неопходна 

тесна сарадња са колегама који предају сродне стручне предмете.  

Неке од тема у сваком разреду могу се обрадити самосталним радом ученика кроз радионице. Такав начин рада је ученицима најинтересантнији, више су 

мотивисани, па лакше усвајају знање. Уз то се развијају и њихово интересовање за физику и способност тимског рада и сарадње. Овакав приступ обради наставне 

теме захтева добру припрему наставника: одабрати тему, припремити одговарајућа наставна средства и опрему, поделити ученике у групе тако да сваки појединац 

у групи може дати одговарајући допринос, дати неопходна минимална упутства...  

На пример, за наставну тему Радиоактивни распад ученици се могу поделити у групе од којих би једна, уз помоћ уџбеника, обрадила појаву радиоактивног 

распада и закон распада, друга активност радиоактивног извора уз налажење података на интернету о неким радиоактивним изотопима, трећа би пронашла на 

интернету симулације распада и шему неког радиоактивног низа, четврта примену радиоактивних изотопа (помоћу интернета или литературе коју би им 

припремио наставник)...  

Слично бисмо имали за наставну тему Одбијање и преламање светлости. Једна група ученика би обрадила законе одбијања и преламања, друга тоталну 

рефлексију са примерима примене, трећа привидну дубину тела са примерима, четврта дугу, пета преламање кроз призму и примене (све групе, осим прве, у 

упутствима треба да добију формулу за закон преламања); у раду ученици могу да користе уџбеник, интернет, демонстрациони оглед...  

Неке теме могу да припреме и презентују сами ученици, појединачно или у паровима, у облику семинарских радова или неких мањих пројеката.  

Методска упутства за решавање задатака  
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Решавање задатака је важна метода за увежбавање примене знања. Њоме се постиже: конкретизација теоријских знања; обнављање, продубљивање и утврђивање 

знања; кориговање ученичких знања и умећа; развијање логичког мишљења; подстицање ученика на иницијативу; стицање самопоуздања и самосталности у 

раду...  

Оптимални ефекти решавања задатака у процесу учења физике остварују се добро осмишљеним комбиновањем квалитативних (задаци - питања), квантитативних 

(рачунских), графичких и експерименталних задатака.  

Вежбање решавања рачунских задатака је важна компонента учења физике. Како оно за ученике често представља вид учења са најсложенијим захтевима, 

наставник је обавезан да им да одговарајуће инструкције, напомене и савете у вези са решавањем задатака. Напомене треба да се односе на типове задатака у датој 

теми, најчешће грешке при решавању таквих задатака, алгоритам решавања датог типа задатака...  

Потребно је пажљиво одабрати задатке који, ако је могуће, имају непосредну везу са реалним ситуацијама у струци и свакодневном животу. Такође је важно да 

ученици правилно вреднују добијени резултат, као и његов правилан запис. Посебно треба обратити пажњу на поступност при избору задатака, од 

најједноставнијих ка онима који захтевају анализу и синтезу стечених знања.  

Методска упутства за извођење лабораторијских вежби  

Лабораторијске вежбе чине саставни део редовне наставе и организују се тако што се при изради вежби одељење дели на два дела а ученици вежбе раде у групама, 

2-3 ученика.  

За сваку вежбу ученици унапред треба да добију одговарајућа упутства.  

Час експерименталних вежби састоји се из уводног дела, мерења и записивања резултата мерења и обраде добијених података.  

У уводном делу часа наставник проверава да ли су ученици спремни за вежбу, упознаје их са мерним инструментима и осталим деловима апаратуре за вежбу, 

указује на мере предострожности којих се морају придржавати ради сопствене сигурности, при руковању апаратима, електричним изворима, разним уређајима и 

сл.  

Док ученици врше мерења, наставник активно прати њихов рад, дискретно их надгледа и, кад затреба, објашњава и помаже.  

При обради резултата мерења ученици се придржавају правила за табеларни приказ података, цртање графика, израчунавање заокругљених вредности и грешака 

мерења (са тим правилима наставник треба да их упозна унапред или да их да уз писана упутства за вежбе).  

Методска упутства за друге облике рада  

Један од облика рада са ученицима су домаћи задаци који садрже квалитативне и квантитативне задатке, понекад и експерименталне. Такви домаћи задаци односе 

се на градиво које је обрађено непосредно на часу и на повезивање овог градива са претходним.  

За домаћи задатак могу се давати и семинарски радови и мањи пројекти, које би ученици радили индивидуално или у групама.  

Наставник је обавезан да прегледа домаће задатке и саопшти ученицима евентуалне грешке како би они имали информацију о успешности свог рада.  

ПРИЛОГ: Оријентациони број часова по темама и број часова предвиђених за израду лабораторијских вежби.  

 

Редни број  

теме 

Наслов теме Број  часова  

1. Магнетно поље 16 

2. Осцилације 10 

3. Таласи 18 

4. Основи квантне физике  

5. Основи атомске  нуклеарне физике  10 

6. Лабораторијске вежбе 8 
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Укупно    70 
 

Начин провере остварености исхода 

Овога пута у садржајима програма није дат оријентациони број часова предвиђених за обраду наставних тема, обнављање градива и  лабораторијске вежбе. То би 

могао бити "увод" у наставни процес у коме ће наставник, на основу дефинисаних циљева и задатака предмета, исхода и стандарда знања, самостално планирати 

број часова обраде, утврђивања... У овом "прелазном периоду", ипак ћемо дати табелу са оријентационим бројем часова, а у недостатку стандарда знања корисни 

ће бити нивои образовно-васпитних захтева, који дефинишу обим и дубину проучавања појединих елемената садржаја програма, а постојали су и до сада.  

Први ниво: обавештеност (О)  

Обавештеност као ниво образовно-васпитних захтева изискује да ученик може да се сети - репродукује оно што је учио: термине, специфичне чињенице, методе и 

поступке, опште појмове, принципе (законе) или теорије. Значи, од ученика се очекује да градиво које је учио само познаје: да може да га искаже, исприча, опише, 

наведе и сл., тј. да може да га репродукује у битно неизмењеном облику.  

Други ниво: разумевање (Р)  

Разумевање као ниво образовно-васпитних захтева изискује да ученик буде оспособљен да градиво које је учио реорганизује: да одређене чињенице, појмове и 

принципе (законе) објасни, анализира, доведе у нове везе, које нису биле непосредно дате у градиву.  

Разумевање као образовно-васпитни ниво укључује у себе и претходни ниво - обавештеност. Уколико се овде градиво интерпретира, онда се то чини не у форми у 

којој је било претходно дато, већ у реорганизованом, тј. у битно измењеном облику.  

Трећи ниво: примена (П)  

Примена као ниво образовно-васпитних захтева изискује да ученик буде оспособљен да одређене генерализације, принципе (законе), теорије или опште методе 

примењује у решавању проблема и задатака.  

Овде је реч о примени оног што се зна и разуме у решавању нових проблема (задатака), а не о његовом јединственом, репродуктивном коришћењу у појединим 

ситуацијама. Примена као највиши образовно-васпитни ниво укључује у себе оба претходна нивоа - обавештеност и разумевање.  

Основни облици наставе и методска упутства за њихово извођење  

Физику је нужно представити ученицима као живу, недовршену науку, која се непрекидно интензивно развија и мења, а не као скуп завршених података, 

непроменљивих закона, теорија и модела. Зато је нужно истаћи проблеме које физика решава у садашњем времену.  

 

Данас је физика експликативна, теоријска и фундаментална наука и њеним изучавањем, заједно са осталим природним наукама, стичу се основе научног погледа 

на свет. Идеја фундаменталности физике у природним наукама и њен значај за технику морају да доминирају у настави физике.  

Ширењу видика ученика допринеће објашњење појмова и категорија, као што су физичке величине, физички закони, однос експеримента и теорије, веза физике с 

осталим наукама, нарочито с примењеним наукама и техником. Значајно је указати на везу физике и филозофије. Потребно је навести и етичке проблеме који се 

јављају као последица развијања науке и технике.  

Овако формулисан концепт наставе физике захтева појачано експериментално заснивање наставног процеса (демонстрациони огледи и лабораторијске вежбе, 

односно практични рад ученика).  

Усвојени концепт наставе физике захтева стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада, применом савремених методичких и 

дидактичких поступака у наставном процесу (пројектна, проблемска, активна настава и кооперативно учење) циљеви и задаци образовања као и циљеви наставе 

физике буду у пуној мери реализовани.  

Стицање техничке културе кроз наставу физике састоји се у развијању вештина техничких примена знања, у решавању техничких задатака и у приказивању 

одређених примена физике у свакодневном животу.  

После изучавања одговарајућих тематских целина, нужно је указати на заштиту човекове средине, која је загађена и угрожена одређеним физичко-техничким 

процесима и променама.  
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При обради физичких основа енергетике потребно је усмерити ученике на штедњу свих врста енергије, а посебно електричне енергије.  

Циљеви и задаци наставе физике остварују се кроз следеће основне облике рада са ученицима:  

1. излагање садржаја теме уз одговарајуће демонстрационе огледе;  

2. решавање квалитативних и квантитативних задатака;  

3. лабораторијске вежбе;  

4. коришћење и других начина рада који доприносе бољем разумевању садржај теме (домаћи задаци, семинарски радови, пројекти...);  

5. систематско праћење рада сваког појединачног ученика.  

Веома је важно да наставник при извођењу прва три облика наставе наглашава њихову обједињеност. У противном, ученик ће стећи утисак да постоје три 

различите физике: једна се слуша на предавањима, друга се ради кроз рачунске задатке, а трећа се користи у лабораторији.  

Да би се циљеви и задаци наставе физике остварили у целини, неопходно је да ученици активно учествују у свим облицима наставног процеса. Имајући у виду да 

сваки од наведених облика наставе има своје специфичности у процесу остваривања, то су и методска упутства прилагођена овим специфичностима.  

Методска упутства за предавања  

Како су уз сваку тематску целину планирани демонстрациони огледи, ученици ће спонтано пратити ток посматране појаве, или непосредно учествовати у 

реализацији огледа, а на наставнику је да наведе ученика да својим речима, на основу сопственог расуђивања, опише појаву коју посматра или демонстрира. 

После тога наставник, користећи прецизни језик физике, дефинише нове појмове (величине) и речима формулише закон појаве. Када  се прође кроз све етапе у 

излагању садржаја теме (оглед, учеников опис појаве, дефинисање појмова и формулисање закона), прелази се на презентовање закона у математичкој форми. 

Оваквим начином излагања садржаја теме наставник помаже ученику да потпуније разуме физичке појаве, трајније запамти усвојено градиво и у други план 

потисне формализовање усвојеног знања.  

Када је могуће, треба користити проблемску наставу. Наставник поставља проблем ученицима и препушта да они самостално, у паровима или у тиму дођу до 

решења, по потреби усмерава ученике, подсећајући их питањима на нешто што су научили и сада треба да примене, упућује их на извођење експеримента који 

може довести до решења проблема и слично.  

На пример, на овај начин се може обрадити тема Класични закон слагања брзина: 

- наставник задаје ученицима проблем: Зашто капи кише остављају вертикалан мокри траг на стаклу аутобуса када он мирује, а коси траг када се аутобус креће? 

Од чега и како зависи нагиб косог трага?  

- наставник упућује ученике да потраже и препознају у уџбенику текст уз помоћ којег би могли да дођу до решења (то им неће бити посебно тешко будући да 

имају предзнање из основне школе о слагању брзина) и схвате закон слагања брзина у векторском облику;  

- наставник тражи да ученици закључе како се, на основу наученог закона, одређује релативна брзина; потом ученици треба да примене тај закон у конкретном 

проблему и објасне зашто је траг кос и како његов нагиб зависи од брзина капи и аутобуса у односу на земљу;  

- затим се проблем може ширити новим питањем: Како би се могла измерити (тј. проценити) брзина кишне капи у односу на земљу (ученици сами треба да 

предлажу начине мерења)...  

На овај начин се могу обрадити и теме које су основ за изучавање садржаја стручних предмета или решавање једноставних проблема из струке. Тада је неопходна 

тесна сарадња са колегама који предају сродне стручне предмете.  

Неке од тема у сваком разреду могу се обрадити самосталним радом ученика кроз радионице. Такав начин рада је ученицима најинтересантнији, више су 

мотивисани, па лакше усвајају знање. Уз то се развијају и њихово интересовање за физику и способност тимског рада и сарадње. Овакав приступ обради наставне 

теме захтева добру припрему наставника: одабрати тему, припремити одговарајућа наставна средства и опрему, поделити ученике у групе тако да сваки појединац 

у групи може дати одговарајући допринос, дати неопходна минимална упутства...  

На пример, за наставну тему Радиоактивни распад ученици се могу поделити у групе од којих би једна, уз помоћ уџбеника, обрадила појаву радиоактивног 

распада и закон распада, друга активност радиоактивног извора уз налажење података на интернету о неким радиоактивним изотопима, трећа би пронашла на 

интернету симулације распада и шему неког радиоактивног низа, четврта примену радиоактивних изотопа (помоћу интернета или литературе коју би им 
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припремио наставник)...  

Слично бисмо имали за наставну тему Одбијање и преламање светлости. Једна група ученика би обрадила законе одбијања и преламања, друга тоталну 

рефлексију са примерима примене, трећа привидну дубину тела са примерима, четврта дугу, пета преламање кроз призму и примене (све групе, осим прве, у 

упутствима треба да добију формулу за закон преламања); у раду ученици могу да користе уџбеник, интернет, демонстрациони оглед...  

Неке теме могу да припреме и презентују сами ученици, појединачно или у паровима, у облику семинарских радова или неких мањих пројеката.  

Методска упутства за решавање задатака  

Решавање задатака је важна метода за увежбавање примене знања. Њоме се постиже: конкретизација теоријских знања; обнављање, продубљивање и утврђивање 

знања; кориговање ученичких знања и умећа; развијање логичког мишљења; подстицање ученика на иницијативу; стицање самопоуздања и самосталности у 

раду...  

Оптимални ефекти решавања задатака у процесу учења физике остварују се добро осмишљеним комбиновањем квалитативних (задаци - питања), квантитативних 

(рачунских), графичких и експерименталних задатака.  

Вежбање решавања рачунских задатака је важна компонента учења физике. Како оно за ученике често представља вид учења са најсложенијим захтевима, 

наставник је обавезан да им да одговарајуће инструкције, напомене и савете у вези са решавањем задатака. Напомене треба да се односе на типове задатака у датој 

теми, најчешће грешке при решавању таквих задатака, алгоритам решавања датог типа задатака...  

Потребно је пажљиво одабрати задатке који, ако је могуће, имају непосредну везу са реалним ситуацијама у струци и свакодневном животу. Такође је важно да 

ученици правилно вреднују добијени резултат, као и његов правилан запис. Посебно треба обратити пажњу на поступност при избору задатака, од 

најједноставнијих ка онима који захтевају анализу и синтезу стечених знања.  

Методска упутства за извођење лабораторијских вежби  

Лабораторијске вежбе чине саставни део реовне наставе и организују се тако што се при изради вежби одељење дели на два дела а ученици вежбе раде у групама, 

2-3 ученика.  

За сваку вежбу ученици унапред треба да добију одговарајућа упутства.  

Час експерименталних вежби састоји се из уводног дела, мерења и записивања резултата мерења и обраде добијених података.  

У уводном делу часа наставник проверава да ли су ученици спремни за вежбу, упознаје их са мерним инструментима и осталим деловима апаратуре за вежбу, 

указује на мере предострожности којих се морају придржавати ради сопствене сигурности, при руковању апаратима, електричним изворима, разним уређајима и 

сл.  

Док ученици врше мерења, наставник активно прати њихов рад, дискретно их надгледа и, кад затреба, објашњава и помаже.  

При обради резултата мерења ученици се придржавају правила за табеларни приказ података, цртање графика, израчунавање заокругљених вредности и грешака 

мерења (са тим правилима наставник треба да их упозна унапред или да их да уз писана упутства за вежбе). 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Б. Изборни предмети ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ  (Други разред) 

Наставни предмет: ВЕРСКА НАСТАВА 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Други 

Образовни профил: Техничар за индустријску фармацеутску технологију 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

37     

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње школе  ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 6/2003, 23/2004, 9/2005 и 11/2016) 

ЦИЉЕВИ верске наставе, као изборног предмета, у оквиру средњошколског образовања и васпитања јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство 

традиционалних цркава и верских заједница које живе и делају на нашем животном простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот и 

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. Притом упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене, историјски дате цркве или верске заједнице треба да се 

остварује у отвореном и толерантном дијалогу, уз уважавање других религијских искустава и философских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних 

искустава и достигнућа човечанства. 

ЗАДАЦИ верске наставе су 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; 

- буди потреба и 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; 

- развија и негује 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 своје властите личности и ка 

остваривању сусрета са светом, са природом и, пре и после свега, са Богом; 

- изграђује способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског стваралаштва у науци и другим 

областима; 

- изграђује свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и 

природи. 

ЦИЉ наставе православног катихизиса (веронауке) у средњем образовању и васпитању јесте да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући 

две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки (будући) живот (димензију идеалног). То значи да ученици систематски 

упознају православну веру у њеној доктинарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се излагање хришћанског виђења живота и 

постојања света обавља у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којима се настоји показати да хришћанско виђење 

(литургијско, као и подвижничко искуство Православне Цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и верско 

образовање. Све ово спроводи се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и на делатном плану, уз настојање да се доктринарне поставке спроведу 

у свим сегментима живота (однос са Богом, са светом, са другим људима и са собом). 
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ЗАДАЦИ у настави православног катихизиса (веронауке) су да код ученика: 

- развије отвореност и однос према Богу као Другој и другачијој Личности у односу на нас, као и отвореност и однос према другом човеку као икони Божјој, 

личности, такође, другачијој у односу на нас, те да се између ове две релације оствари узајамно зависна веза (свест о заједници); 

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

односу са природом која нас окружује и друго, као и за одговарање на питања у светлу православне хришћанске вере и искуства Цркве; 

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

областима стваралаштва (при чему се остварује комплементарност са другим наукама); 

- помогне у одговорном обликовању заједничког живота са другим, у изналажењу равнотеже између властите личности и заједнице, у остварењу сусрета са светом 

(са људима различитих култура, религија и погледа на свет, са друштвом, са природом) и са Богом; најзад, 

- изгради уверење да је свет и све што је у њему, створен за вечност, да су сви створени да буду причасници вечног живота, те да се из те перспективе код ученика 

развије способност разумевања, преиспитивања и вредновања сопственог односа према другом човеку као непоновљивом бићу и према творевини Божјој и 

изгради спремност на покајање. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

1. 

УВОД  

1. Понављање кључних 

појмова обрађених у првом 

разреду средње школе  2 

• Специфичности наставе Православног 

катихизиса у средњој школи и 

гимназијама; 

• Рекапитулација обрађених садржаја о 

Богу, Цркви као богослужбеној заједници, 

хришћанском животу.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• 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.  

2. 

СТВАРАЊЕ СВЕТА И 

ЧОВЕКА  

2. Стварање света 

3. Стварање човека по 

икони и подобију Божјем 

4. Творевина и човеково 

место у њој 

5. Свет је створен са циљем 

да постане Црква 

6. Представе стварања света 

и човека у православној 

иконографији  

5 

• Библијска сведочанства о стварању света 

и човека; 

• Учење Цркве о стварању света и човека; 

• Последице стварања ни из чега по 

природу и човека; 

• Творевина и човеково место у њој; 

• Свет је створен са циљем да постане 

Црква; 

• Православна иконографија о стварању 

света.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да интерпретира учење 

Цркве о стварању света; 

• моћи да објасни да је човек икона 

Божја зато што је слободан; 

• моћи да објасни да је човек 

подобије Бога зато што је способан 

за заједницу; 

• моћи да објасни да је Бог створио 

свет са циљем да вечно живи у 

заједници са Њим; 

• бити подстакнут да просуђује о 

смислу постојања човека и света; 

• моћи да разликује особености 
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створеног и нествореног; 

• моћи да развија одговорност за 

сопствени живот и живот других; 

• моћи да преиспитује и вреднује 

сопствени однос према Богу, 

другом човеку и према творевини 

Божјој.  

3. 

ПРАРОДИТЕЉСКИ 

ГРЕХ  

7. Библијска повест о 

прародитељски греху 

8. Прародитељски грех као 

промашај циља стварања 

9. Светоотачко тумачење 

прародитељског греха 

10. Јединство човека са 

Богом - једини начин да се 

превазиђе смрт 

11. Човекова злоупотреба 

творевине 

12. Прародитељски грех у 

светлости богослужбених 

текстова  

6 

• Библијска и светоотачка сведочанства о 

прародитељском греху; 

• Последице прародитељског греха; 

• Еколошки проблем као једна од 

последица човекове отуђености од Бога; 

• Превазилажење еколошке кризе је могуће 

повратком човека у заједницу са Богом; 

• Појам прародитељског греха у 

богослужбеним текстовима.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да објасни у чему се састоји 

прародитељски грех; 

• моћи да сагледа последице 

прародитељског греха и начин 

њиховог превазилажења; 

• моћи да објасни каква је улога 

човека у остваривању назначења 

света; 

• моћи да просуди о важности 

учествовања у литургијском 

сабрању за сопствено спасење; 

• бити подстакнут да се 

одговорније односи према природи; 

• моћи да стекне увид у личну 

одговорност за своје поступке; 

• моћи да уочи значај покајања за 

своје спасење.  

4. 

СВЕШТЕНА ИСТОРИЈА 

СПАСЕЊА (ОД АДАМА 

ДО ИЗРАИЉА)  

13. Каин и Авељ 

14. Ноје и барка, као 

праслике Христа и Цркве 

15. Црква и Вавилонска 

кула 

16. Авраамов завет са 

Богом и наговештај Цркве 

Христове 

17. Жртвовање Исака као 

праслика жртве Христове 

6 

• Тајна Христова у историји спасења; 

• Лични однос са Богом старозаветних 

патријараха и праотаца; 

• Праслике Христа и Цркве у периоду 

старозаветних патријараха и праотаца.  
Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да уочи да се Бог у Старом и 

Новом Завету открива као личност 

и да позива човека у заједницу са 

Њим; 

• моћи да, на примеру Каина и 

Авеља, закључи да је свако убиство 

- братоубиство; 

• моћи да, на примеру Ноја, схвати 

значење појма праслика Христа и 

Цркве као места спасења; 

• моћи да, на примеру Вавилонске 

куле, схвати да ни једна људска 

заједница мимо Бога не води 

остварењу човековог назначења; 
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18. Јаков постаје Израиљ  • моћи да разуме да је откривење 

Аврааму почетак остваривања 

Цркве у историји; 

• бити свестан да је за богопознање 

неопходан личан сусрет са Богом; 

• моћи да разуме да је обећање 

потомства дато Аврааму духовног 

карактера.  

5. 

СВЕШТЕНА ИСТОРИЈА 

СПАСЕЊА (ОД 

МОЈСИЈА ДО ХРИСТА)  

19. Откривење Бога 

Мојсију (ЈХВХ, ὁ ὢν) 

20. Пасха 

21. Месија циљ 

старозаветних ишчекивања 

22. Давид и Соломон 

23. Испуњење 

старозаветних пророштава 

у Исусу Христу 

24. Праслике Свете 

Тројице, Исуса Христа и 

Цркве у Старом Завету 

(систематизација теме)  

6 

• Повезивање појмова: Стари и Нови 

Израиљ; mâna и Причешће, Пасха и 

Васкрсење, Педесетница и Силазак Светог 

Духа на Апостоле, Помазаник или Месија; 

• Месија - циљ старозаветних ишчекивања; 

• Откривење Бога Мојсију; 

• Пасха; 

• Давид и Соломон; 

• Делатност старозаветних пророка; 

• Испуњење старозаветних пророштава у 

Исусу Христу; 

• Праслике Свете Тројице, Исуса Христа и 

Цркве у Старом Завету.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• знати да је старозаветна вера - 

вера у једнога Бога; 

• моћи да објасни нека од 

старозаветних пророштава која су 

се остварила у личности Христовој; 

• моћи да наведе који старозаветни 

догађаји јесу праслика Сина Божјег 

и новозаветне Цркве. 

• моћи да повезује догађаје 

старозаветне и новозаветне 

историје; 

• моћи да уочи разлику између 

уобичајеног значења речи пророк и 

њеног библијског смисла; 

• моћи да, на примеру пророчке 

делатности, увиди значај старања о 

социјално угроженим категоријама 

друштва; 

• моћи да схвати, на примеру 

Израиља, да Црква има 

наднационални карактер; 

• моћи да упореди Десет заповести 

са Христовим заповестима о 

љубави; 

• знати да је месијанска идеја 

присутна током старозаветне 

историје; 

• моћи да промишља о сопственом 

месту у историји спасења;  
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Корелација с другим предметима / модулима: Српски језик и књижевност, Историја,  Географија , Екологија, Физика, Филозофија, Социологија,  Ликовна култура, 

Музичка култура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

СТАРОЗАВЕТНА 

РИЗНИЦА  

25. Мудросна књижевност - 

одабрани одељци 

26. Одабрани одељци из 

Псалама Давидових 

27. Старозаветни списи у 

богослужењу Цркве  

3 

• Мудросна књижевност; 

• Псалми Давидови; 

• Пророци Илија и Јелисеј; 

• Старозаветни списи у богослужењу 

Цркве.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да се, подстакнут 

примерима, смелије суочи са 

грехом самооправдавања и сваким 

грехом, уопште; 

• моћи да уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса 2. 

разреда средње школе.  

* Укупан број часова Остали број часова предвиђен је за друге типове часа. 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 2604 
 

Наставни предмет: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Други 

Образовни профил: Техничар за индустријску фармацеутску технологију 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

35    

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/2013,5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018 ) 

Циљ предмета је да се кроз стицање знања, овладавање вештинама, формирање ставова и система вредности допринесе оспособљавању ученика за компетентан, 

одговоран и ангажован живот у хуманом и демократски уређеном друштву утемељеном на основним људским вредностима, поштовању људских и грађанских 

права, у коме се уважава различитост, остварује солидарност и брига за друге. 

Задаци наставе грађанског васпитања су да ученици: 

- стекну знања о функционисању демократски уређеног друштва, улози грађанина, документима и институцијама које доприносе владавини права;  

- усвоје вредности на којима се заснивају људска права и демократско друштво;  

- развију спремност да делују у духу поштовања демократских вредности;  

- јачају осећање самопоштовања, личног и групног идентитета;  

- разумеју сложеност живота у мултикултуралној заједници и потребу узајамног уважавања и поштовања различитости;  

- јачају осетљивост на појаве нетолеранције, дискриминације, стереотипа и предрасуда;  

- разумеју значај сарадње и заједништва за добробит појединца и друштва, и овладају вештинама рада у групи и групног одлучивања;  

- узму учешће у животу заједнице, покрећу акције и преузимају одговорност за личне одлуке;  

- овладају вештинама успешне комуникације и примењују их у свакодневном животу;  

- разумеју природу и узроке сукоба, упознају технике конструктивног решавања сукоба и примењују их у свакодневном животу;  

- унапреде способности за прикупљање, анализу, организацију, критичку процену, примену и преношење информација из различитих извора релевантних за 

живот у демократском друштву;  

- унапреде способност исказивања сопственог става уз коришћење аргумената;  

- унапреде способности планирања личног и професионалног развоја. 

Садржај 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  

Уводни час - Упознавање са садржајем предмета и начином рада.  

Права и одговорности  

1. Основни појмови  

- Потребе и права  

- Права и правила у учионици  
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- Права и закони  

- Међународни документи о заштити права: Универзална декларација о људским правима и Конвенција о правима детета...  

- Права и вредности  

2. Врсте права и односи међу правима  

- Врсте права  

- Односи међу правима  

- Сукоб права  

- Дечја и људска права  

- Задаци за вежбање Познавање Конвенције и заступљеност права штампи  

3. Права и одговорности  

- Одговорности одраслих I  II  

- Одговорности деце  

- Задаци за вежбање: Права и правила у учионици II  

4. Кршење и заштита права  

- Кршење права детета  

- Заштита права детета  

5. Планирање и извођење акција (у школи или локалној средини) у корист права  

- Сагледавање промена  

- Партиципација у школи I и II  

- Избор проблема I и II  

- Како решити проблем I и II 

- Израда плана акције I и II  

- Анализа могућих ефеката акције  

- Приказ и анализа групних радова  

- Планирање и извођење акције - акција по избору ученика  

- Завршни анализа акција/планова и резимирање и евалуација наставе целог предмета. 

Начин остваривања програма 

Програм грађанског васпитања је тако конципиран да су његов циљ и задаци широко постављени у сфери когнитивног (знање, разумевање, опште когнитивне 

вештине и способности), психо-социјалног (ставови, вредности, социјалне вештине и способности) и конативног (активно и одговорно делање) развоја ученика. 

То је могуће остварити ако се садржај програма третира на интегрисан начин, сталним међусобним повезивањем, умрежавањем појмова и појава. Формирање 

ставова и вредности, као и овладавање вештинама, захтева дужи временски период, више прилика за активности ученика које воде разумевању сложених 

феномена и практиковању наученог, а резултат је кумулативног дејства свих активности које се дешавају на часовима грађанског васпитања.  

Уз садржај програма није наведен препоручени број часова по темама и наставници имају слободу у планирању којим редоследом ће поједине садржаје 

обрађивати, на који начин ће то радити, којом динамиком, али увек настојећи да их међусобно повезују и да то води ка остварењу дефинисаних задатака предмета.  

Оствареност задатака у великој мери зависи од начина на који се садржај обрађује и зато је важно посветити пажњу одабиру одговарајућих метода и техника рада 

са ученицима. Дискусије, дебате, пројекти, есеји, реаговање на одређене теме, радионице, демонстрације, симулације, играње улога, вртлог идеја, припрема 

речника, анализа медијских информација, истраживање и анализа добијених резултата, студије случаја, промоције, организовање кампање, покретање акција су 

само неке од активности које су погодне у реализацији овог програма. При примени сложенијих активности (по организацији или трајању) постигнути резултати 
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нису најважнији, односно прати се и вреднује како је текла организација, сарадња ученика, поштовање процедура, уочавање тешкоћа, идентификација могућих 

помагача, овладавање вештином представљања постигнутог, размена искуства између група и друго. На тај начин нема неуспешних и свака активност доприноси 

остварењу задатака.  

Посебну пажњу у предмету грађанско васпитање имају продукти ученичких активности који могу бити различите врсте као што су постери, аудио-визуелни 

записи, презентације, прикази резултата истраживања и друго. Они се могу користи при интеграцији или рекапитулацији пређених садржаја, процени 

напредовања ученика као и самопроцени наставника колико успешно ради. Продукти се могу користити и ван групе, на пример на изложби у холу школе, у 

школским новинама, сајту школе, у раду ученичког парламента, у локалној заједници или локалним медијима.  

Како реализација програма треба да се одвија у складу са принципима активне, проблемске и истраживачке наставе са сталним рефлексијама на одговарајуће 

појаве из друштвеног контекста прошлости и још више садашњости посебан захтев за наставнике представља потреба за припремом стално нових, актуелних 

материјала који најбоље одговарају садржају, циљевима и задацима предмета. Они се могу наћи у различитим изворима информација, с тим да треба оспособити и 

охрабривати ученике да и сами проналазе материјале који су погодни за обраду на часовима. Одговарајући филмови (изабрани делови) посебно су погодни за 

предмет грађанско васпитање јер подстицајно делују на ученике да искажу мисли, осећања и ставове. Интернет и различите социјалне мреже такође треба 

укључити у наставу грађанског васпитања јер су то облици комуникације који су блиски младима и на којима се могу препознати и анализирати многи проблеми 

живота у савременом свету.  

Због специфичног статуса предмета, односно могућности да га ученици нису континуирано похађали, или га уопште нису похађали у претходним разредима, за 

очекивати је да у свакој групи постоје ученици са различитим искуством у области грађанског васпитања. Уводни часови су прилика да се направи размена и 

сагледају знања, ставови, вредности и вештине које поседују ученици у вези са садржајем који ће бити обрађиван. То је полазна основа за планирање реализације 

наставе за сваку конкретну групу. Овај проблем не би требало третирати као препреку за реализацију програма јер наставници могу идентификовати ученике у 

групи који се издвајају својим компетенцијама, припремити за њих посебне захтеве као и укључити их у наставни процес на различите начине, а посебно кроз 

вршњачко подучавање.  

У реализацији овог програма наставници пружају информације, осмишљавају, организују и усмеравају ученичке активности, креирају атмосферу у којој се 

настава одвија, дају повратну информацију, процењују напредовање ученика и оцењују их. Наставници у свом раду могу користити постојеће приручнике 

грађанског васпитања за средње школе, друге приручнике релевантне за образовање за демократију и грађанско друштво као и специјализоване сајтове на којима 

се могу наћи одговарајући текстови, примери, идеје за активности.  

Активности на часу треба да се одвијају у атмосфери где доминира поверење, поштовање различитости, међусобно уважавање, конструктивна комуникација, 

демократске процедуре. Наставник је главни креатор климе на часу и треба да буде свестан да се и на тај начин доприноси остварењу циља предмета.  

За подстицање ученичких активности изузетно су важна питања која им се постављају. Она би требало да буду унапред припремљена, са свешћу шта се њима 

жели постићи у односу на задатке предмета, јасна, захтевна али не и сувише компликована, по тежини различита да би подстакла учешће већег броја ученика.  

Питања добијају пун смисао уколико су праћена одговарајућом повратном информацијом од стране наставника, као и других ученика. Повратна информација 

може бити и ново питање, парафразирање или похвала. Она доприноси остварењу многих задатака, подстицању самопоуздања, учешћа у раду групе и мотивације 

за предмет.  

Садржај грађанског васпитања има природну везу са садржајима других наставних предмета и ученицима треба указивати на ту везу, и по могућности, 

организовати тематске часове са наставницима сродних предмета. 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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В. Обавезни стручни предмети ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ (Други разред) 

Наставни предмет: ОРГАНСКА ХЕМИЈА 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Други 

Образовни профил: Техничар за индустријску фармацеутску технологију 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70 105  30 

Недељни фонд часова: 2 3   

Правилник о наставном плану и програму за стицање обрзовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада хемија, неметали 

и графичарство («Службени гласник РС-Просветни гласник»,  бр. 11/93, 1/94, 6/95, 8/96, 70/2, 10/05, 15/05, 7/08, 11/08, 8/09,  10/13, 11/13, 14/13 и 12/15-

др.правилници) 

Циљ програма органске хемије је проширавање и продубљивање стечених знања о органским једињенима и оспособљавање ученика да примењују стечена знања 

у свакодневном животу, индустрији и заштити животне средине. 

Задаци програма органске хемије су: 

– упознавање улоге и значаја органске хемије у свакодневном животу; 

– стицање знања о органским једињењима; 

– указивање на значај функционалних група и стицање знања о синтези сложених органских једињења; 

– синтезе за добијање сложених органских једињења; 

развијање способности за експериментални рад, за посматрање, уочавање и закључивање 

Садржај 

УВОД (1) 

Састав и подела органских одељења. 

 

АЛКАНИ (3) 

Хомологи низ, представници, номенклатура, синтеза алкана, хемијске својства, изомерија. 

 

АЛКЕНИ (3) 

Хомологи низ, номенклатура, добијање, хемијска својства.  

 

ДИЕНИ (1) 

Подела диеана, номинклатура, полимеризација, природни и вештачни каучук. 
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АЛКИНИ (3) 

Хомологи низ, номенклатура, добијање, хемијска својства. 

 

ЦИКЛОАЛКАНИ (1) 

Добијање, хемијска својства циклохекса. 

 

АРОМАТИЧНИ УГЉОВОДОНИЦИ (4) 

Бензен: структура, хемијска својства, примена. Једињења са кондензованим бензеновим прстеновима. 

 

ХАЛОГЕНИ ДЕРИВАТИ УГЉОВОДОНИКА (3)  

Представници, добијање, хемијска својства. 

 

АЛКОХОЛИ (4) 

Подела, номенклатура. Монохидроксилни алкохоли: добијање, хемијска својства. Полихидроксилни алкохоли. 

 

ФЕНОЛИ (2) 

Подела, добијање, хемијска својства. Моно, ди и трихидроксилни феноли. 

 

ЕТРИ (1) 

Номенклатура, добијање, хемијска својства. 

 

КАРБОНИЛНА ЈЕДИЊЕЊА АЛДЕХИДИ И КЕТОНИ (4) 

Номенклатура, добијање, хемијска својства. 

 

КАРБОКСИЛНЕ КИСЕЛИНЕ (7) 

Подела и номенклатура. Засићене монокарбоксилне киселине, добијање, хемијска својства, главни представници. Незасићене монокарбоксилне киселине, 

добијање, својства, главни представници. Засићене и незасићене дикарбоксилне киселине, својства, главни представници. 

 

ДЕРИВАТИ КАРБОКСИЛНИХ КИСЕЛИНА (4) 

Хлориди, анхидриди, естри, липиди, амиди, добијање, хемијска својства. 

 

СУПСТИТУИСАНЕ КИСЕЛИНЕ (3) 

 

Халоген супституисане киселине, добијање, својства. 

 

УГЉЕНИ ХИДРАТИ (5) 

Подела. Моносахариди: алдозе, кетозе, хемијска својства. Дисахариди. Полисахариди. 

 

НИТРОЈЕДИЊЕЊА (2) 
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Подела, својства и добијање. 

 

АМИНИ (2) 

Подела, добијање, својства. Диазо и азоједињења, азобоје, метилоранж. 

 

АМИНОКИСЕЛИНЕ И ПРОТЕИНИ (4) 

Подела, добијање, хемијска својства аминокиселина. Подела и структура протеина, хемијске својства. 

 

ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА СА ФОСФОРОМ (2)  

Фосфини, добијање, својства. 

 

ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА СА СУМПОРОМ (2)  

Тиоли, тиоетри, добијање, својства. 

 

ХЕТЕРОЦИКЛИЧНА ЈЕДИЊЕЊА (4) 

Петочлана и шесточлана хетероциклична једињења са кисеоником, сумпором и азотом. 

 

ЈЕДИЊЕЊА ВАЖНОГ БИОЛОШКОГ ЗНАЧАЈА (5)  

Витамини и хормони. 

 

ВЕЖБЕ (105) 

 

ПРИПРЕМА ЗА РАД У ЛАБОРАТОРИЈИ (3) 

Упознавање са основним лабораторијским посуђем, прибором и хемикалијама. 

Мере заштите на раду и пружање прве помоћи. 

 

КВАЛИТАТИВНА АНАЛИЗА (12) 

Доказивање угљеника, водоника, азота, сумпора и халогених елемената. 

 

АЛИФАТИЧНИ УГЉОВОДОНИЦИ (9) 

Алкани, алкени, алкини, добијање и хемијска својства. 

 

АРОМАТИЧНИ УГЉОВОДОНИЦИ (12) 

 

Бензен, хемијска својства. Толуен, једињења са кондензованим бензеновим прстеновима. 

 

ХИДРОКСИЛНИ ДЕРИВАТИ УГЉОВОДОНИКА (12) 

Монохидроксилни, дихидроксилни и трохидроксилни алкохоли, добијање и хемијска својства. Феноли. 
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КАРБОНИЛНА ЈЕДИЊЕЊА (12) 

Алдехиди, добијање и хемијске својства. Синтеза бутанала. Кетони, добијање и хемијска својства. 

 

КАРБОКСИЛНЕ КИСЕЛИНЕ (15) 

Испитивање и својства карбоксилних киселина. Синтеза етил-ацетата. Сапонификација масти. Добијање сапуна. Синтеза аспирина. Синтеза циметне киселине. 

 

УГЉЕНИ ХИДРАТИ (9) 

Испитивање и својства моносахарида, дисахарида и полисахарида. 

ЈЕДИЊЕЊА СА АЗОТОМ (15) 

 

Синтеза сулфанилне киселине. Аминоједињења, добијање и хемијска својства.Својства протеина и најважније хемијске реакције. 

 

ВИТАМИНИ (6) 

Синтеза аскорбинске киселине. 

 

НАСТАВА У БЛОКУ (30) 

 

Синтеза органских препарата по избору предметног наставника у складу са планом, програмом и образовним профилом. 

Начин остваривања програма 

Садржаји програма конципирани су тако да ученици стекну фундаментална теоријска и практична знања из области органске хемије на нивоу примене. 

Садржаје програма треба реализовати према плановима рада: годишњим, месечним и недељним. При томе, треба прецизирати и синхронизовати теоријске и 

практичне садржаје за планирани период. 

Теоријске садржаје овог предмета треба реализовати методом усменог излагања и разговора уз коришћење наставних средстава. 

У уводном делу програма, ученици треба да схвате појам органске хемије као науке и њено место у савременој технолошкој производњи. 

У оквиру тематске целине која обрађује угљоводонике треба обрадити номенклатуру, хомологе редове, битна физичка и хемијска својства група, као и најважније 

представнике група. 

При реализацији садржаја тематске целине која се односи на органска кисеонична једињења, поред обраде номенклатуре, битних физичких и хемијских својстава 

група и најважнијих представника група, посебну пажњу треба обратити и на значај ових једињења у биохемијским процесима и метаболизму. 

У оквиру садржаја тематских целина који се односе на хетероциклична једињења и органска једињења сумпора, азота и фосфора, поред обраде номенклатуре, 

битних физичких и хемијских својстава група и најважнијих представника група, посебну пажњу треба обратити и на значај ових једињења у биохемијским 

процесима и у савременој индустријској производњи фармацеутских препарата. 

Приликом обраде садржаја тематске целине који се односе на витамине и хормоне, ученицима треба указати на основне карактеристике ових једињења и на њихов 

значај у људском организму. 

Садржаји лабораторијских вежби су конципирани тако да ученици примењују теоријска знања у експерименталном раду. 

Садржаје вежби који се односе на квалитативну анализу, алифатичне угљоводонике, ароматичке угљоводонике и хидроксилне деривате угљоводоника 

реализовати у лабораторији, уз коришћење хемикалија, хемијског прибора и посуђа, апарата и апаратура. При томе, тежиште треба имати на самосталан рад 

ученика, уз строго поштовање мера заштите на раду. Приликом извођења вежби треба урадити карактеристичне реакције за посматрану групу угљоводоника 

(засићени и незасићени, ароматични), узимајући у обзир утицај структуре на хемијско понашање. 
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Код садржаја вежби које се односе на засићене угљоводонике – алкане, урадити добијање и својства метана, испитати деловање раствора калијумперманганата, 

концентроване сумпорне и азотне киселине и бромне воде на алкане. 

Анализа алкена подразумева првенствено добијање етена као главног представника, испитивање његових својстава различитим оксидационим реагенсима. 

Обратити пажњу на реакцију адиције – бромовање алкена. Међутим, треба урадити и вежбе које се односе на алкине, односно сва испитивања вршити на етину 

као представнику. 

Ароматичне угљоводонике, хемијска својства обрадити са бензеном (испитивање растворљивости, понашање према оксидсационим средствима, нитровање, 

сулфоновање и алкиловање). 

Садржаје вежби у вези са толуеном обрадити испитајући његово понашање, посебно обратити пажњу на реакцију супституције у бочном низу. 

Реализација вежбе која се односи на хемијско понашање алкохола подразумева испитивање монохидрокслилних и полихидроксилних алкохола, њихове 

запаљивости, растворљивости, дехидратацију, грађење соли, естерификацију и оксидацију. Код фенола урадити реакције ферихлоридом и бромном водом, као и 

грађење соли фенолата. 

Вежбе која се односи на алдехиде и кетоне подразумевају испитивање утицаја карбонилне групе на хемијско понашање ових је дињења, оксидацију и редукцију 

карбонилне групе, коришћењем различитих реактива, реакцију адиције на карбонилну групу, као и реакције кондензације и полимеризације. 

Вежба која се односи на испитивање својстава карбоксилних киселина подразумева анализу засићених, незасићених, монокарбоксилних и поликарбоксилних 

киселина. Карактеристичне реакције су грађење соли, естерификација, сапонификација, као и добијање деривата карбоксилних киселина. Такође, треба урадити и 

синтезе појединих киселина. 

Хемијска својства угљених хидрата подразумевају испитивање моносахарида, дисахарида и полисахарида, односно одговарајућих представника наведених група 

једињења, тест за редукујуће и нередукујуће шећере и хидролизу. 

Садржаје вежбе која се односи на хемијско понашање протеина обрадити тако да се испита амфотерност протеина, карактеристичну реакцију, и ксантопротеински 

тест. 

Такође, треба и урадити вежбу која се односи на синтезу витамина „С" и израчунати принос реакције. 

Пре него што се приступи синтези било ког органског препарата, наставник треба да провери припремљеност ученика за реализацију одговарајуће вежбе да би се 

избегла свака могућност токсичних и експлозивних дејстава супстанци. Време за проверу ових знања ученика, наставник треба да планира у оквиру фонда часова 

вежби. 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: АНАЛИТИЧКА ХЕМИЈА 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Други 

Образовни профил: Техничар за индустријску фармацеутску технологију 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70 105  30 

Недељни фонд часова: 2 3   

Правилник о наставном плану и програму за стицање обрзовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада хемија,  неметали 

и графичарство («Службени гласник РС-Просветни гласник»,  бр. 11/93, 1/94, 6/95, 8/96, 70/2, 10/05, 15/05, 7/08, 11/08, 8/09,  10/13, 11/13, 14/13 и 12/15-

др.правилници) 

Циљ програма аналитичка хемија је оспособљавање ученика да одређеним методама испитују, доказују и одређују садржај састојака у датој супстанци. 

 

Задаци програма аналитичке хемије су: 

– стицање знања о основним хемијским реакцијама и аналитичким методама за испитивање супстанци; 

– упознавање принципа квалитативне и квантитативне хемијске анализе и поступно увођење ученика у методе испитивања узорака; 

– развијање код ученика способности за експериментални рад, посматрање, закључивање, уопштавање и тумачење посматраних појава и 

процеса; 

– развијање уредности, систематичности, тачности, прецизности и економичности при раду; 

– развијање логичног размишљања и закључивања. 

Садржај 

УВОД (1) 

Појам, подела и значај аналитичке хемије. 

 

ДИСПЕРЗНИ СИСТЕМИ (3) 

Растворљивост и фактори који утичу на растворљивост. Незасићени, засићени и пресићени раствори. Изражавање квантитативног састава раствора, количинска и 

масена концентрација, масени удео. Припремање раствора различите концентрације. Рачунски задаци. 

 

ХЕМИЈСКА РАВНОТЕЖА У ХОМОГЕНИМ СИСТЕМИМА (2) 

Електролитичка дисоцијација. Сузбијање дисоцијације слабих електролита. Јонски производ воде и рН вредност. Индикатори. Регулаторске смеше. 

 

ХЕМИЈСКА РАВНОТЕЖА У ХЕТЕРОГЕНИМ СИСТЕМИМА (2) 

Производ растворљивости и фактори који утичу на њега. Примена производа растворљивости у аналитичкој хемији. Таложење и растварање талога. 

 

КОМПЛЕКСНА ЈЕДИЊЕЊА (1) 

Номенклатура и опште карактеристике комплексних једињења, дисоцијација и значај у аналитичкој хемији. 
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КВАЛИТАТИВНААНАЛИЗА УВОД (1) 

Појам и подела квалитативне анализе. Аналитичке реакције мокрим и сувим путем. Групни реагенси и реагенси за идентификацију. Подела катјона и анјона на 

групе. 

 

ПРВА АНАЛИТИЧКА ГРУПА КАТЈОНА (2) 

Реакције за идентификацију: Аg+, Рb2+ и Нg2+ јона. Реакције одвајања и идентификације катјона прве аналитичке групе. 

 

ДРУГА АНАЛИТИЧКА ГРУПА КАТЈОНА (4) 

Реакције за идентификацију: Нg2+, Рb2+, Сu2+,  Cd2+, Вi3+ јона. Реакције одвајања и идентификације катјона друге аналитичке групе. 

 

ТРЕЋА АНАЛИТИЧКА ГРУПА КАТЈОНА (2) 

Реакције за идентификацију: Fе3+, А13+ и Сr3+ јона. Реакције одвајања и идентификације катјона треће аналитичке групе. 

 

ЧЕТВРТА АНАЛИТИЧКА ГРУПА КАТЈОНА (2) 

Реакције за идентификацију: Мn2+ и Zn2+ јона. Реакције одвајања и идентификације катјона четврте аналитичке групе. 

 

ПЕТА АНАЛИТИЧКА ГРУПА КАТЈОНА (2) 

Реакције за идентификацију: Са2+, Sr2+ и Ва2+ јона. Реакције одвајања и идентификације катјона пете аналитичке групе. 

 

ШЕСТА АНАЛИТИЧКА ГРУПА КАТЈОНА (2) 

Реакције за идентификацију: NН4
+, Мg2+, Nа+ и К+ јона. 

 

АНЈОНИ (2) 

Реакције важнијих ањона: СO3
2–, РO4

3–, SО4
2–, Сl– и NO3

– јона. Анализа анјона. Содни екстракт. 

 

КВАНТИТАТИВНА АНАЛИЗА ОСНОВНИ ПОЈМОВИ (1) 

Појам, подела и значај квантитативне анализе. 

 

ГРАВИМЕТРИЈСКА АНАЛИЗА (5) 

Принцип гравиметријског одређивања. Операције и прорачун у гравиметрији. Образовање талога. Колоидни системи – кинетика, оптика и електрична својства, 

стабилност колоида. Гравиметријско одређивање укупног гвожђа. 

 

ВОЛУМЕТРИЈСКА АНАЛИЗА УВОД (2) 

Принцип волуметријског одређивања. Волуметријске методе. Стандардни раствори. Примарне супстанце. Прорачуни у волуметрији. 

 

МЕТОДЕ НЕУТРАЛИЗАЦИЈЕ (10) 

Принцип методе неутрализације и примена. Индикатори. Припремање и стандардизација раствора НС1. Одређивање садржаја базе методом неутрализације. 

Припремање и стандардизација раствора NaOН. Одређивање садржаја јаке киселине. Одређивање садржаја слабе киселине. Рачунски задаци. 
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МЕТОДЕ ОКСИДОРЕДУКЦИЈЕ (12) 

Принцип и подела метода оксидоредукције. Метода перманганометрије. Припремање и стандардизација раствора КМnО4. Одређивање садржаја гвожђа по методи 

Цимерман-Рајнхарда. Метода јодометрије. Припремање и стандардизација раствора Na2S2O3. Рачунски задаци. Одређивање садржаја бакра. 

 

МЕТОДЕ КОМПЛЕКСОМЕТРИЈЕ (8) 

Принцип комплексометријске методе. Комплексони. Метални индикатори. Комплексометријске титрације. Одређивање садржаја магнезијума. Одређивање 

садржаја калцијума. Одређивање садржаја калцијума и магнезијума из смеше. Рачунски задаци. 

 

ТАЛОЖНЕ МЕТОДЕ (6) 

Принцип и подела таложних метода. Припремање и стандардизација раствора АgNO3. Одређивање садржаја хлорида по Мору. Рачунски задаци. 

 

ВЕЖБЕ (105) 

 

Вежба: Упознавање са радом у аналитичкој лабораторији. Заштита на раду, прва помоћ. 

Вежба: Раствори. Квантитативни састав раствора. Растворљивост. Незасићени, засићени и пресићени раствор. Изражавање квантитативног састава раствора:  

количинска концентрација, масена концентрација, масени удео. Припремање раствора различите концентрације. 

Вежба: Сузбијање дисоцијације слабих киселина и база. Кисело-базни индикатори. Одређивање рН вредности. Испитивање дејства пуфера. Хетерогена равнотежа 

(стварање и растварање талога, амфотерност). 

Вежба: Аналитичке реакције мокрим путем. Специфичност, селективност и осетљивост аналитичких реакција. Аналитичке реакције сувим путем. 

Вежба: Прва аналитичка група катјона. Одвајање и доказивање катјона прве аналитичке групе, позната анализа. Анализа непознате супстанце. 

Вежба: Друга аналитичка група катјона. Одвајање и доказивање катјона друге аналитичке групе, позната анализа. 

Вежба: Трећа аналитичка група катјона. Одвајање и доказивање катјона треће аналитичке групе, позната и непозната анализа. 

Вежба: Четврта аналитичка група катјона. Одвајање и доказивање катјона четврте аналитичке групе, позната анализа. Пета аналитичка група катјона. Одвајање и 

доказивање катјона пете аналитичке групепозната анализа. 

Вежба: Одвајање и доказивање катјона пете и шесте аналитичке групе – непозната анализа. Анализа анјона – позната анализа. 

Вежба: Техника аналитичких операција у гравиметријској анализи. Посуђе, прибор и операције у гравиметријској анализи. Жарење и мерење лончића до 

константне масе. 

Вежба: Гравиметријско одређивање гвожђа или сулфатног ањона. 

Вежба: Техника аналитичких операција у волуметријској анализи. Посуђе, прибор и операције у волуметријској анализи. Прање и одржавање посуђа. Припремање 

раствора НС1 приближне концентрације. Одређивање тачне концентрације раствора НС1. 

Вежба: Одређивање садржаја јаке базе. Припремање раствораNaОН приближне концентрације. Одређивање тачне концентрације раствора NаОН. 

Вежба: Одређивање садржаја јаке киселине. Одређивање садржаја слабе киселине. Припремање раствора КМnО4. 

Вежба: Одређивање тачне концентрације раствора КМnО4. Припремање раствора Nа2S2О3. 

Вежба: Одређивање садржаја гвожђа по Цимерман-Рајнхарду. 

Вежба: Одређивање тачне концентрације раствора Nа2S2О3. Јодометријско одређивање хрома или бакра. 

Вежба: Припремање раствора комплексона КIII. Комплексометријско одређивање калцијума и магнезијума. 

Вежба: Припремање раствора АgNО3. Стандардизација раствора АgNОз. Одређивање садржаја хлорида по Мору. 
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НАСТАВА У БЛОКУ (30) 

 

Систематика катјона и анјона – комплетна анализа. 

Комплексометријско одређивање Ni2+, Сu2+, Рb2+, Fе3+. 

Рачунари у аналитичкој хемији. Примена Интернета у аналитичкој хемији 

Начин остваривања програма 

Садржаји програма конципирани су тако да ученици схвате основе хемијске анализе. Програм овог предмета је надградња на стечена знања из опште и неорганске 

хемије. 

Програмски садржаји овог предмета су организовани у тематске целине за које је  наведен оријентациони  број часова за реализацију. Наставник, при изради 

оперативних планова, дефинише степен прораде садржаја и динамику рада, водећи рачуна да се не наруши целина наставног програма, односно да свака тема 

добије адекватан простор и да се планирани циљеви и задаци предмета остваре. При томе, треба имати у виду да формирање ставова и вредности, као и 

овладавање вештинама представља континуирани процес и резултат је кумулативног дејства целокупних активности на свим часовима предмета аналитичка 

хемија што захтева већу партиципацију ученика, различита методска решења, велики број примера и коришћење информација из различитих извора. 

 Садржај (предмета) има природну везу са садржајима других предметима. Ученицима треба стално указивати на ту везу, и по могућности, са другим 

наставницима организовати тематске часове. Осим тога, ученицима треба указивати и на везу са предметима које ће тек изучавати водећи рачуна о образовном 

профилу у коме се програм реализује. На тај начин знања, ставови, вредности и вештине стечене у оквиру наставе овог предмета добијају шири смисао и 

доприносе остваривању  општих образовних и васпитних  циљева, посебно оних који се односе на унапређивање когнитивног, емоционалног и социјалног развоја 

ученика. 

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; самопроцену; презентацију својих радова и групних пројеката и ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

Садржаји наставе у блоку треба да се реализују тако да ученици прошире стечена практична знања и да стекну самосталност у раду, да могу несметано да 

обављају послове и радне задатке у свакој фази производног процеса у овој индустрији. 

Место извођења наставе: теоријске часове изводити у кабинету са одговарајућим наставним средствима.  

 Часове вежби изводити у одговарајућој лабораторији, при чему се одељења деле у две групе. 

Начин провере  остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: МИКРОБИОЛОГИЈА 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Други 

Образовни профил: Техничар за индустријску фармацеутску технологију 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

 70   

Недељни фонд часова:  2   

Правилник о наставном плану и програму за стицање обрзовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада хемија, неметали 

и графичарство («Службени гласник РС-Просветни гласник»,  бр. 11/93, 1/94, 6/95, 8/96, 70/2, 10/05, 15/05, 7/08, 11/08, 8/09,  10/13, 11/13, 14/13 и 12/15-

др.правилници) 

Циљ програма микробиологије је стицање теоријског и практичних знања из области микробиологије са елементима индустријске микробиологије. 

 

Задаци програма микробиологије су: 

– стицање основних знања о врстама и својствима микроорганизама, техници и начинима испитивања, гајења, размножавања, праћења раста 

и развића, издвајања и методама уништавања непожељних микроорганизама; 

– овладавање техникама рада у микробиолошкој лабораторији, и правилним руковањем уређајима за испитивање; 

– стицање знања о примени микробиологије у индустријским процесима; 

– развијање интересовања ученика за практичан лабораторијски рад и за његову техничку примену; 

– стварање слике о значају микробиологије за еволуцију савремених ферментацијских процеса у различитим гранама индустрије, односно у 

биохемијском инжињерству. 

Садржај 

УВОД (2) 

Дефиниција, задатак и циљ микробиологије. Историјат развоја и значај микробиологије. Индустријска примена микробиологије. 

 

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У МИКРОБИОЛОШКОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ (2) 

Прибор и опрема у микробиолошкој лабораторији. Радно место. Извори опасности. Повреде и прва помоћ. 

 

УЗИМАЊЕ, ЕВИДЕНТИРАЊЕ И ПАКОВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА АНАЛИЗУ (4) 

Прибор за узорковање. Правилан начин узорковања, евидентирање, обележавање и паковање узорака. Узорковање са чврстих 

површина. Узорковање гасовитих и течних флуида. Узорковање земљишта. Узорковање са руку и косе. Узорковање одеће и обуће.  

 

МИКРОСКОПСКО ИСПИТИВАЊЕ МИКРООРГАНИЗАМА (18) 

Светлосни микроскоп, делови микроскопа, правилно руковање микроскопом. 

Откривање и утврђивање присуства микроорганизама. Узорковање и инокулисање узорака. Очитавање резултата. Припрема нативних препарата. Припрема 

фиксираних препарата. Бојење микробиолошких препарата по Граму. 
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ГАЈЕЊЕ МИКРООРГАНИЗАМА У ЛАБОРАТОРИЈИ И ИНДУСТРИЈСКОМ ПОГОНУ (18) 

Услови гајења микроорганизама (подлога, температура, рН, кисеоник, стерилност и заштита од контаминације). Уређаји за гајење микроорганизама 

(лабораторијски и индустријски биореактори). Фазе и технике гајења. Контрола процеса. Анаеробни микро-биолошки процеси ферментације (алкохолно врење, 

добијање етанола, добијање вина, производња млечне киселине, добијање ацетона). Аеробни микробиолошки процеси (производња квасца, производња органских 

киселина: сирћетна киселина, лимунска киселина). 

 

ИЗДВАЈАЊЕ ЧИСТИХ КУЛТУРА МИКРООРГАНИЗАМА И ОДРЕЂИВАЊЕ ЊИХОВОГ БРОЈА (11) 

Мерење величине ћелија микроорганизама. Методе праћења раста микроорганизама (директно бројање, индиректно бројање, турбидометрија). Контрола раста 

микроорганизама физичким и хемијским методама. 

ДЕЈСТВО СПОЉАШНИХ УТИЦАЈА НА МИКРООРГАНИЗМЕ (11) 

Утицај повишених и ниских температура на развој микроорганизама. Зрачење као битан фактор. Сушење, филтрирање и осмотски притисак. Деловање хемијских 

агенаса. 

МЕТОДЕ УНИШТАВАЊА МИКРООРГАНИЗАМА (4) 

Еколошко узгајање микроорганизама и спречавање контаминације. Употреба физичких и хемијских метода уништавања микроорганизама. 

Начин остваривања програма 

При изради програма овог предмета, пошло се од програма биологије, опште и неорганске хемије, као уводне основе за стицање знања из микробиологије. 

Програмски садржаји овог предмета су организовани у тематске целине за које је  наведен оријентациони  број часова за реализацију. Наставник, при изради 

оперативних планова, дефинише степен прораде садржаја и динамику рада, водећи рачуна да се не наруши целина наставног програма, односно да свака тема 

добије адекватан простор и да се планирани циљеви и задаци предмета остваре.  

При томе, треба имати у виду да формирање ставова и вредности, као и овладавање вештинама представља континуирани процес и резултат је кумулативног 

дејства целокупних активности на свим часовима предмета микробиологија што захтева већу партиципацију ученика, различита методска решења, велики број 

примера и коришћење информација из различитих извора. 

 Садржај (предмета) има природну везу са садржајима других предметима. Ученицима треба стално указивати на ту везу, и по могућности, са другим 

наставницима организовати тематске часове. Осим тога, ученицима треба указивати и на везу са предметима које ће тек изучавати водећи рачуна о образовном 

профилу у коме се програм реализује. На тај начин знања, ставови, вредности и вештине стечене у оквиру наставе овог предмета добијају шири смисао и 

доприносе остваривању  општих образовних и васпитних  циљева, посебно оних који се односе на унапређивање когнитивног, емоционалног и социјалног развоја 

ученика. 

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; самопроцену; презентацију својих радова и групних пројеката и ефикасну 

визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

Место извођења наставе: теоријске часове изводити у кабинету са одговарајућим наставним средствима.  

 Часове вежби изводити у одговарајућој лабораторији, при чему се одељења деле у две групе. 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност  је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак  у остваривању задатака 
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предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 

Наставни предмет: МАШИНЕ, АПАРАТИ И ОПЕРАЦИЈЕ 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Други 

Образовни профил: Техничар за индустријску фармацеутску технологију 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70 70   

Недељни фонд часова: 2 2   

Правилник о наставном плану и програму за стицање обрзовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада хемија, неметали 

и графичарство («Службени гласник РС-Просветни гласник»,  бр. 11/93, 1/94, 6/95, 8/96, 70/2, 10/05, 15/05, 7/08, 11/08, 8/09,  10/13, 11/13, 14/13 и 12/15-

др.правилници) 

Циљ програма машине, апарати и операције је стицање знања и вештина о машинама, апаратима и технолошким операцијама у фармацеутској индустрији и 

оспособљавање ученика да стечена знања примењују у пракси. 

 

Задаци програма машине, апарати и операције су: 

– стицање знања о механичким, топлотним и дифузионим операцијама; 

– упознавање принципа рада машина и апарата који су заступљени у фармацеутској индустрији; 

– оспособљавање ученика да рукују машинама, апаратима и мерно-регулационом опремом; 

– развијање систематичности, прецизности, смисла за економичност и одговорност за обављање радних задатака у индустријским погонима. 

 

Садржај 

УВОД (2) 

Технолошки процес: Основне операције и основни процеси. Подела технолошких операција. Брзина операција. 

 

ОСНОВИ МЕХАНИКЕ ФЛУИДА (12) 

Механика флуида, идеални и реални флуиди. Својства флуида: густина, вискозност и стишљивост. Статика флуида-хидроста – тички притисак. Динамика флуида, 

проток и брзина струјања. Једначина континуитета. Бернулијева једначина. Режим струјања флуида. 

 

ТРАНСПОРТ МАТЕРИЈАЛА (16) 

Транспорт чврстог материјала. Преносници са траком. Ланчасти транспортер. Елеватор. Пужасти транспортер. Пнеуматски транспортери. Транспорт течности. 

Цевна мрежа, елементи. Црпке за течност, клипна, центрифугална, вакуум црпка, ротациона, ејектор. Транспорт гасова, вентилатори, клипни компресор, 

турбокомпресор, вакуумцрпка. 
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СИТЊЕЊЕ И ПРОСЕЈАВАЊЕ (14) 

Теорија ситњења. Уређаји за ситњење, конусна дробилица, жрвањ, дробилица на ваљке, млин чекићар, дезинтегратор, млин са куглама, колоидни млин, 

центрифугални млин. 

Уређаји за просејавање, уређаји са покретним и непокретним ситима, обртна сита, вибрациона сита, уређаји за фракционо просејавање. 

 

МЕШАЊЕ МАТЕРИЈАЛА (12) 

Теорија мешања. Уређаји за мешање течних материјала: мешалице са лопатицама, пропелерска мешалица, планетска мешалица, турбинска мешалица, пнеуматска 

мешалице и мешалица за аутоклаве. Уређаји за мешање чврстог и тестастог материјала: бубњеви са лопатицама и спиралама, конусна мешалица, гњетилица. 

Дисперговање, емулговање и хомогенизовање. Хомогенизатори. Млин са ваљцима. Уређаји са ултразвуком. 

 

РАЗДВАЈАЊЕ ФАЗА (14) 

Нехомогени системи и методе раздвајања. Таложење и декантовање. Теорија филтрирања. Бактериолошко филтрирање. Филтри : пешчани филтер, нуч-филтри, 

филтер пресе, ултрафилтрација преко полупропустљивих мембрана. 

Теорија центрифугисања. Центрифуге: суперцентрифуга, ултрацентрифуга. Сепарација. 

Пречишћавање гасова: таложни пречистач, центрифугални пречистач, гасни филтер, електрофилтер. 

 

ВЕЖБЕ (70) 

 

РАД У ЛАБОРАТОРИЈИ (4) 

Уређаји и опрема индустријских погона. Извори опасности. Мере заштите на раду. 

 

ОСНОВИ МЕХАНИКЕ ФЛУИДА (20) 

Мерење притиска. Ц манометар. Бурдонов манометар. Мерење протока. Ротаметар. Пригушна плоча. Гасни сат. 

Мерење густине. Ареометар. Пикнометар Мерење вискозности. Вискозиметри. Одређивање режима кретања флуида. 

 

ТРАНСПОРТ МАТЕРИЈАЛА (12) 

Праћење рада транспортера. Одређивање капацитета. Клипни компресор. Центрифугална црпка,одређивање оптималних услова рада. 

 

СИТЊЕЊЕ И ПРОСЕЈАВАЊЕ (12) 

Праћење рада осцилаторног и вибрационог сита. Млин са куглама, одређивање радног и критичног броја обртаја млина. Просејавање на стандардним ситима 

гранулометријска анализа. 

 

МЕШАЊЕ МАТЕРИЈАЛА (8) 

Мешање чврстог материјала. Мешање течности: лопатаста мешалица, одређивање снаге мешалице. 

 

РАЗДВАЈАЊЕ ФАЗА (14) 

Центрифугисање: ручна и електрична центрифуга. Раздвајање суспензија: таложење и декантовање. Филтрирање. Бихнеров левак. Нуч-филтар. Праћење рада 

филтра за бактериолошку филтрацију. 
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Начин остваривања програма 

Концепција програма овог предмета омогућава ученицима да стекну теоријско и практично знање о машинама, апаратима и операцијама при процесима у 

хемијској индустрији. 

Програмски садржаји овог предмета су организовани у тематске целине за које је  наведен оријентациони  број часова за реализацију. Наставник, при изради 

оперативних планова, дефинише степен прораде садржаја и динамику рада, водећи рачуна да се не наруши целина наставног програма, односно да свака тема 

добије адекватан простор и да се планирани циљеви и задаци предмета остваре. При томе, треба имати у виду да формирање ставова и вредности, као и 

овладавање вештинама представља континуирани процес и резултат је кумулативног дејства целокупних активности на свим часовима предмета машине, апарати 

и операције са аутоматиком што захтева већу партиципацију ученика, различита методска решења, велики број примера и коришћење  информација из различитих 

извора. 

 Садржај (предмета) има природну везу са садржајима других предметима. Ученицима треба стално указивати на ту везу, и по могућности, са другим 

наставницима организовати тематске часове. Осим тога, ученицима треба указивати и на везу са предметима које ће тек изучавати водећи рачуна о образовном 

профилу у коме се програм реализује. На тај начин знања, ставови, вредности и вештине стечене у оквиру наставе овог предмета добијају шири смисао и 

доприносе остваривању општих образовних и васпитних  циљева, посебно оних који се односе на унапређивање когнитивног, емоционалног и социјалног развоја 

ученика. 

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; самопроцену; презентацију својих радова и групних пројеката и ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију.  

Садржаји наставе у блоку треба да се реализују тако да ученици прошире стечена практична знања и да стекну самосталност у раду, да могу несметано да 

обављају послове и радне задатке у свакој фази производног процеса у овој индустрији. 

Место извођења наставе: теоријске часове изводити у кабинету са одговарајућим наставним средствима.  

 Часове вежби изводити у одговарајућој лабораторији, при чему се одељења деле у две групе. 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност  је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак  у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 2621 
 

 

А. Обавезни општеобразовни предмети: ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ  (Трећи разред) 

Наставни предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Техничар за индустријску фармацеутску технологију 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

105    

Недељни фонд часова: 3    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ  

Циљ наставе српског језика и књижевности јесте проширивање и продубљивање знања о српском језику; унапређивање језичке и функционалне писмености; 

проширивање и продубљивање знања о српској и светској књижевности, развијање љубави према књизи и читању, оспособљавање за интерпретацију уметничких 

текстова; упознавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у књижевности; 

проширивање и продубљивање књижевних знања и читалачких вештина; образовање и васпитање ученика као слободне, креативне и културне личности, 

критичког ума и оплемењеног језика и укуса.  

Задаци  

Настава језика (знања о језику, способност служење језиком и васпитна улога наставе језика). Ученици треба да:  

- овладају знањима о српском књижевном језику;  

- стекну вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом изражавању, приликом учења, образовања и интелектуалног 

развоја;  

- поштују матерњи језик, негују српски језик, традицију и културу српског народа, националних мањина, етничких заједница и других народа;  

- унапређују културу језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, са 

развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура.  

Настава књижевности (усвајање књижевних знања, развијање читалачких вештина и афирмисање васпитних вредности путем књижевности). Ученици треба да:  

- упознају репрезентативна дела српске књижевне баштине и дела опште књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вредности;  

- негују и развијају читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним књижевним делима из историје 

српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози;  

- развијају литерарне афинитете и постану читаоци рафинираног естетског укуса који ће умети да на истраживачки, стваралачки и активан начин читају књижевна 

дела свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;  

- усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности;  

- оспособе се за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова агресивног и асоцијалног 
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САДРЖАЈ 

КЊИЖЕВНОСТ (69)  

МОДЕРНА (29)  

Модерна у европској и српској књижевности.  

Поетика модерне (импресионизам и симболизам).  

Шарл Бодлер: Албатрос  

Антон Чехов: Ујка Вања  

Богдан Поповић: Антологија новије српске лирике  

Алекса Шантић: Претпразничко вече, Вече на шкољу  

Јован Дучић: Залазак сунца, Јабланови  

Милан Ракић: Искрена песма, Долап  

Владислав Петковић Дис: Тамница, Можда спава  

Сима Пандуровић: Светковина  

Антун Густав Матош: Јесење вече  

Бора Станковић: Коштана, Нечиста крв  

Јован Скерлић: О Коштани  

Петар Кочић: Мрачајски прото  

Иван Цанкар: Краљ Бетајнове  

МЕЂУРАТНА И РАТНА КЊИЖЕВНОСТ (30)  

Европска књижевност у првим деценијама XX века (појам особености и значај); манифести футуризма, екопресионизма и надреализма: књижевни покрети и 

струје у српској књижевности између два рата (експресионизам, надреализам, социјална књижевност). Ратна књижевност.  

Владимир Мајаковски: Облак у панталонама  

Федерико Гарсија Лорка: Романса месечарка  

Рабиндранат Тагора: Градинар  

Милутин Бојић: Плава гробница  

Душан Васиљев: Човек пева после рата  

Милош Црњански: Суматра, Сеобе И  

Иво Андрић: Ex Понто  

понашања и за развијање самосвести и личне одговорности;  

- подстичу на саосећање са ближњима и одговорност према другом;  

- развију врлине разборитости и равнотеже и мудрости.  

Општи задаци. Ученици треба да:  

- развијају и негују стваралачки и истраживачки дух у процесу учења и у примени стечених знања;  

- развијају и негују методичност и методичка поступања приликом овладавања сложеним и обимним знањима;  

- усаглашено са општим исходима учења, као и усклађено са узрастом и способностима, даље развијају знања, васпитне вредности и функционалне вештине које 

ће моћи да користе у даљем образовању, у професионалном раду и у свакодневном животу;  

- развијају лични и национални идентитет и осећање припадности држави Србији;  

- формирају вредносне ставове којима се чува национална и светска културна баштина;  

- буду оспособљени за живот у мултикултуралном друштву. 
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Момчило Настасијевић: Туга у камену  

Тин Ујевић: Свакидашња јадиковка  

Исак Самоковлија: Рафина авлија  

Вељко Петровић: Салашар  

Растко Петровић: Људи говоре  

Исидора Секулић: Госпа Нола  

Мирослав Крлежа: Господа Глембајеви  

Добриша Цесарић: Облак  

Оскар Давичо: Хана (И песма)  

Иван Горан Ковачић: Јама  

ЛЕКТИРА (10)  

Избор из лирике европске модерне: (Рилке, А. Блок, Аполинер)  

Избор из међуратне поезије (D. Максимовић, Р. Петровић)  

Ернест Хемингвеј: Старац и море  

Иво Андрић: На Дрини ћуприја  

Михаил А. Шолохов: Тихи Дон (одломци)  

КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ  

На наведеним делима понављају се, проширују, усвајају и систематизују основни књижевнотеоријски појмови.  

Лирика. Модерна лирска песма (структура). Песма у прози.  

Стих: једанаестерац, дванаестерац, слободан стих. Средства књижевноуметничког изражавања (стилске фигуре): метонимија, синегдоха, парадокс, алузија, 

апострофа, реторско питање, инверзија, елипса, рефрен.  

Епика. Облици уметничког изражавања, причање (нарација), описивање (дескрипција), дијалог, монолог, унутрашњи монолог, доживљени говор, пишчев 

коментар; казивање у првом, другом и трећем лицу.  

Драма: Драма у ужем смислу (особине): модерна драма, (психолошка, симболистичка, импресионистичка); драмска ситуација; сценски језик (визуелни и 

акустични сценски знакови); публика, глумац, глума, режија, лектор, сценограф.  

ЈЕЗИК (20)  

ТВОРБА РЕЧИ  

Основни појмови о извођењу (деривацији) речи. Важнији модели за извођење именица, придева и глагола.  

Основни појмови о творби сложеница. Полусложенице. Правописна решења.  

ЛЕКСИКОЛОГИЈА (СА ЕЛЕМЕНТИМА ТЕРМИНОЛОГИЈЕ И ФРАЗЕОЛОГИЈЕ)  

Значењски (семантички) и формални односи међу лексемама (синонимија; антонимија, полисемија и хомонимија, метафоричка и метонимијска значења).  

Стилска вредност, лексика и функционални стилови; поетска лексика, варијантска лексика, дијалектизми и регионализми, архаизми и историзми; неологизми; 

жаргонизми; вулгаризми. (Повезати са употребом речника).  

Речи из страних језика и калкови (дословне преведенице), однос према њима. Речници страних речи. Разумевање најважнијих префикса (и префиксоида) и 

суфикса (и суфиксоида) пореклом из класичних језика.  

Основни појмови о терминологији и терминима. Терминолошки речници.  

Основни појмови о фразеологији и фразеолошким јединицама. Стилска вредност фразеолошких јединица. Клишеи и помодни изрази.  

СИНТАКСА   

Синтаксичке јединице; реченице у ширем смислу (комуникативне реченице) и реченице у ужем смислу (предикатске реченице); речи (лексеме и 
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морфосинтаксичке речи); синтагме (именичке, придевске, прилошке и глаголске).  

Основне конструкције (и њихови модели) предикатске реченице: субјекатско-предикатска конструкција, рекцијске конструкције (с правим и неправим објектом), 

копулативне и семикатулативне конструкције (с именским и допунским предикативом). Прилошке одредбе. Безличне реченице.  

Именичке синтагме. Типови атрибута. Апозитив и апозиција.  

ПРАВОПИС  

Транскрипција речи из страних језика (основни принципи и примери).  

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (16)  

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

Казивање и рецитовање напамет научених књижевноуметничких текстова.  

Стилистика. Функционални стилови: публицистички.  

ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

Стилистика. Лексичка синонимија и вишезначност речи, избор речи (прецизност). Појачавање и ублажавање исказа; обично, ублажено и увећано значење речи; 

пренесена значења речи (фигуративна употреба именица, глагола и придева).  

Писмене вежбе: новинарска вест, чланак, извештај, интервју, коментар и др. Приказ књижевно-сценског или филмског дела. Увежбавање технике израде 

писмених састава.  

Домаћи писмени задаци (читање и анализа на часу).  

Четири писмена задатка. 

Начин остваривања програма 

УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА  

Зависно од разреда и садржаја годишњи фонд часова наставе овог предмета распоређен је тако да је за подручје књижевност издвојено око 60%, а за друга два 

(језик и култура изражавања) око 40% часова.  

У оквиру тог фонда планирани садржаји се обрађују са 70% часова. Осталих 30% часова предвиђено је за понављање, утврђивање, вежбање и систематизовање 

програма.  

Циљ и задаци чине целину и остварују се током четири године - систематски и континуирано - у свим предвиђеним програмско-тематским подручјима и 

видовима рада.  

Сви садржаји распоређени су по разредима, подручјима, областима и темама уз примену начела поступности, корелације, интеграције и примерености узрасту.  

Садржаји књижевности конкретизовани су по разредима, сегментима (књижевност и лектира), а обухватају књижевнотеоријско и књижевноисторијско 

проучавање књижевноуметничких дела и књижевности жанровски распоређених.  

Подручје језик обухвата изучавање језика као система. У садржаје овог подручја уграђени су елементи опште лингвистике и правописа.  

Подручје култура изражавања обухвата облике и врсте у области усменог и писменог изражавања (по разредима). У овој области планиране су говорне и писмене 

вежбе, домаћи задаци и писмени задаци, који треба да се раде наизменично ћирилицом и латиницом.  

Ради што успешније реализације бројних захтева и садржаја неопходна је и стална сарадња наставника српског језика и књижевности с наставницима других 

предмета (историје, сродних општестручних и ужестручних предмета), стручним сарадницима (школским библиотекаром - медијатекаром, педагогом, 

психологом) и органима (стручним активом и већима), родитељима ученика и међуопштинском (регионалном) просветно-педагошком службом; такође је 

корисна сарадња наставника и са одређеним институцијама (народном библиотеком, домом културе, биоскопом, локалним новинама, радио-станицом и др.).  

Квалитет и трајност знања, умења, вештина и навика ученика у многоме зависе од принципа, облика, метода и средстава који се користе у образовно-васпитном 

процесу. Због тога савремена настава српског језика и књижевности претпоставља остваривање битних задатака и садржаја програма уз максимално могућу 

мисаону активност ученика (субјеката у настави), поштовање одређених дидактичких принципа (посебно: свесне активности ученика, научности, примерености, 

поступности, систематичности и очигледности), као и адекватну примену оних наставних облика, метода, поступака и средстава чију су вредност утврдиле 
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савремена пракса и методика наставе српског језика и књижевности (пре свега: разни видови групног и индивидуалног рада примерени могућностима ученика, 

методе - дијалошка, текстуално-графичке демонстрације и самосталних радова ученика, средства - уџбеници, приручници, разне врсте текстова и графичких 

приказа, графофолије, наставни и други филмови, радио и телевизијске емисије и сл.). Избор одређених наставних облика, метода, поступака и средстава 

условљен је, пре свега, наставним садржајем и циљевима (образовним, васпитним и функционалним), које треба остварити на једном часу српског језика и 

књижевности.  

Редовна настава српског језика и књижевности изводи се у специјализованим учионицама и кабинетима за овај предмет, који треба да буду опремљени у складу 

са нормативима за средње стручне школе. Делимично, она се организује и у другим школским просторијама (библиотеци - медијатеци, читаоници, 

аудиовизуелној сали и сл.).  

У настави српског језика и књижевности користе се одобрени уџбеници и приручници и библиотечко-информацијска грађа од значаја за остваривање задатака и 

садржаја програма овог предмета, односно за систематско оспособљавање ученика за самостално коришћење разних извора сазнања у настави и ван ње.  

У односу на досадашњи, овај програм доноси извесне промене и новине, које треба имати у виду приликом планирања (глобалног и оперативног) и реализације 

предвиђених задатака и садржаја. Посебно су значајне ове промене и новине у програму: измењен је недељни и годишњи фонд часова у свим разредима средњих 

стручних школа као и начин расподеле предвиђеног годишњег фонда часова на поједине сегменте програма; обезбеђен је адекватнији однос између часова обраде 

и других типова часова: кориговани су циљ и задаци наставе; измењени су структура и садржаји подручја књижевност и језик; у програм је укључен садржај 

проучавања књижевног дела. Уведена је област лектире, укључени су нови аутори и наслови; одређени су основни књижевнотеоријски појмови који се усвајају 

током обраде одговарајућих дела: створени су предуслови за креативно испољавање наставника и прилагођавање васпитно-образовног рада различитим 

ситуацијама у пракси, као и за појачавање стваралачке сарадње наставника и ученика.  

КЊИЖЕВНОСТ  

Ово програмско-тематско подручје обухвата најзначајнија дела из српске и светске књижевности, која су распоређена у књижевноисторијском континуитету од 

старог века до данас.  

Од историјског континуитета одступа се само у поглављу увод у проучавање књижевног дела у И разреду и проучавање књижевног дела у IV разреду, као и у 

поглављу лектира.  

Наставник српског језика и књижевности у средњим стручним школама треба да пође од претпоставке да је ученик у основној школи стекао основна знања:  

- из теорије књижевности: тема, мотив, фабула; лик, карактер; структура прозног књижевног дела; књижевни родови и врсте;основна језичкостилска изражајна 

средства; усмена и писана књижевност; структура лирске песме; стих, строфа, рима, ритам; структура драмског дела; дијалог, монолог, драмска врста, драма и 

позориште, филм, радио-драма, телевизијска драма;  

- из основа сценске и филмске културе: слика, реч, звук, филмска музика, ситуација, радња, јунаци филма, елементи филмског израза, филмске врсте, од 

синопсиса до сценарија; филм, телевизија, књижевност (сличност и разлике).  

Са стеченим знањима, која се у програму средњих стручних школа проширују и продубљују, ученик може активно да учествује у интерпретацији књижевног 

дела.  

Интерпретативно-аналитички методички систем је основни вид наставе књижевности и њега треба доследно примењивати приликом упознавања ученика са 

изабраним књижевним делима која су предвиђена програмом. Наравно, не треба очекивати да се сва програмом предвиђена дела обрађују на нивоу 

интерпретације као најпотребнијег аналитичко-синтетичког приступа књижевном делу. Наставник треба да процени на којим ће делима радити интерпретацију, а 

на којим осврт, приказ или, пак, проблемско-стваралачки методички систем.  

Нема сумње да овакав програм књижевности у средњим стручним школама повремено тражи и примену експликативног методичког система када се мора чути 

наставникова реч, и то најчешће приликом давања информација о епохама које се проучавају, као и у свим другим ситуацијама у којима наставник не може 

рачунати на ученикова предзнања (на пример: основне информације о почецима писмености, да је његов говор модел правилног, чистог и богатог језика каквом 

треба да теже његови ученици).  

Књижевна дела из програма лектира имају равноправан третман са делима из обавезног програма књижевности и обрађују се по истом методичком систему. 
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Треба напоменути да се из лектире која је дата по избору ученика и наставника не морају обрадити сви писци, већ књижевно дело оног писца за које се 

опредељују ученици и наставник.  

ЈЕЗИК  

Програм наставе језика у средњим стручним школама конципиран је тако да омогући ученицима стицање знања и о језику као друштвеној појави и о језику као 

систему знакова. Циљ је да ученици, поред знања о свом матерњем језику, стекну и опште лингвистичка односно социолингвистичка знања неопходна 

образованом човеку. Ова општа знања су функционално повезана са наставом матерњег језика. Главни део тих знања обрађује се у сегменту општи појмови о 

језику (на почетку програма за први и на крају програма за четврти разред). Као у уводном делу сегмента књижевни језик (у првом разреду) и сегменту језички 

систем и науке које се њиме баве; али се општи појмови обрађују и током целе наставе - у вези са одговарајућим партијама о српском као матерњем језику. 

Инсистирање на једном теоријски и методички вишем нивоу изучавању језичких појава даје нови квалитет настави која обухвата и знања с којима су се ученици 

сретали у основној школи. Ова знања, поред своје општеобразовне вредности и значаја за олакшавање и побољшавање наставе српског језика, треба да послуже и 

лакшем савлађивању градива из страних језика.  

У сегменту програма посвећеног организацији и функционисању језичког система не обрађују се само чисто граматички аспекти језичког система већ се 

обухватају и функционални аспекти. Зато су, између осталог, у синтаксу унети и елементи лингвистике текста и граматике. Посебан је значај дат лексикологији 

(која се надовезује на део о творби речи), и то не само да би ученици стекли више знања о речничком благу свога језика него и да би развили правилан однос 

према разним појавама у лексици.  

У обради свих сегмената програма треба се надовезивати на знања која су ученици стекли током претходног школовања. Међутим, овде није реч о простом 

обнављању и утврђивању раније стечених знања, него о добијању целовите слике о српском језику, и као што је већ речено, о усвајању једног квалитативно 

вишег приступа проучавању језичке организације и језичких законитости.  

Веома је важно да се настава језика повеже са осталим деловима овог наставног предмета. Наиме, ова настава пружа лингвистичка знања која ће бити подлога за 

тумачење језика и стила књижевних дела, с тим што ова дела пружају и одговарајући материјал за уочавање естетске функције језика. С друге стране, настава 

језика се мора повезати и са наставом културе изражавања. Тиме ће лингвистичка знања (о акценатском систему, творби речи, лексикологији, синтакси итд.), као 

и проучавање правописа, допринети да ученици боље и поступније усвоје књижевнојезичку норму и да побољшају своје изражајне способности.  

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА  

Вежбе у усменом изражавању треба у средњим стручним школама да дају одређени степен правилне артикулације, дикције, интонације, ритма и темпа у читању и 

казивању лирског, епског и драмског текста. Ове се вежбе, по правилу, реализују у току обраде књижевног текста на тај начин што ће наставник, директно, 

својим читањем, говорењем или уз помоћ снимка, анализирати одговарајуће елементе правилног усменог изражавања како би их ученици уочили. Стечена 

сазнања трансформишу се у вештине и умења на тај начин што ученици интерпретирањем књижевних текстова настоје да сами достигну одговарајући степен 

вештине и умења ове врсте. Стечене способности се даље увежбавају различитим облицима усменог изражавања ученика (извештавање, расправљање, 

реферисање и др.). Већина предвиђених облика ове наставе непосредно се укључује у наставу књижевности или примене за израду писмених састава.  

И диференцирање функционалних стилова ваља обављати на узорцима које је наставник одабрао. Да би ученик био оспособљен да свој језик и начин изражавања 

подеси врсти писменог састава (излагања), треба да напише конкретан састав (припреми излагање). Вежбе ове врсте треба понављати све док сваки ученик не 

буде оспособљен да се служи одређеним облицима изражавања. Да би се постигао већи наставни учинак, корисно је наћи неопходну психолошку мотивацију. 

Због тога ученике треба обавестити не само о коначном циљу који се жели постићи одређеним системом вежбања него и о сврсисходности појединих 

парцијалних вежбања која чине интегралну целину. Тако, на пример, ако су ученици обавештени да ће следећи писмени задатак бити у форми расправе или 

приказа, онда и конкретне вежбе треба да буду подређене том циљу. Наставник ће на одабраном моделу конкретног облика изражавања показати ученицима 

његове битне карактеристике, подразумевајући ту и примереност језика и стила. После тога ученици у форми домаћег задатка чине прве покушаје да самостално 

напишу састав одређене врсте. Читањем и коментарисањем домаћих задатака ученици се даље оспособљавају у писменом изражавању и овладавању одређеним 

врстама састава. Када је наставник стекао утисак да су сви ученици релативно овладали одређеном врстом писменог изражавања, утврђује час израде школског 

писменог задатка. Резултати таквог поступка показују се у школском писменом задатку, па се на основу њих планира даљи рад на усавршавању културе 
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изражавања ученика. Ако више ученика не постигне одређени успех, цео се процес понавља.  

Оквирни број часова који је предвиђен за усмено и писмено изражавање означава укупно време, а не и број вежби у току наставне године (препоручује се 

организовање већег броја краћих вежби с прецизно одређеним циљевима).  

Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По правилу, наставник је 

обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу на часу (делу часа). Поред писмених, у 

складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака (усмених, практичних - примерених могућностима ученика 

и њиховој оптерећености разним обавезама).  

Израда школског писменог задатка, по правилу, траје један час. Изузетно, кад то поједини облици писменог изражавања изискују,  израда задатака може трајати и 

дуже од једног часа. 

Начин провере  остварености исхода 

Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По правилу, наставник је 

обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу на часу (делу часа). Поред писмених, у 

складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака (усмених, практичних - примерених могућностима ученика 

и њиховој оптерећености разним обавезама). 

 Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 2628 
 

Наставни предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Техничар за индустријску фармацеутску технологију 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ наставе страног 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.  

Посебан циљ наставе страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се страни језик 

користи ради информисаности и оспособљености за једноставну пословну комуникацију у усменом и писаном облику.  

Задаци наставе страног језика су да ученици:  

- буду оспособљени да у школској и ван школској свакодневници могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано и сходно ситуацији;  

- продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да страни језик функционално користе и после завршетка свог образовања 

(током студија, у будућем послу или даљем образовању);  

- стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да уоче контрасте и врше поређења у односу на сопствену стварност;  

- буду оспособљени да се компетентно и самосвесно споразумевају са људима из других земаља, усвајају норме вербалне и невербалне комуникације у складу са 

специфичностима језика који уче, као и да наставе, у оквиру формалног образовања и самостално, учење другог и трећег страног језика;  

- до краја трећег разреда средње стручне школе савладају први страни језик до нивоа Б1+ према Заједничком европском оквиру.  

Напомена:  

Истичемо да ће степен постигнућа по језичким вештинама варирати, односно да ће рецептивне вештине (разумевање говора и читање) бити на предвиђеном 

нивоу, док се за продуктивне вештине (говор, интеракција, медијација и писање) може очекивати да буду за један ниво ниже (на пример, Б1+ рецептивно, Б1 

продуктивно).  

Комуникативне функције:  

1. Представљање себе и других  

2. Поздрављање (састајање, растанак;формално, неформално, специфично по регионима)  

3. Идентификација и именовање особа, објеката, боја, бројева итд.  

4. Давање једноставних упутстава и команди  

5. Изражавање молби и захвалности  

6. Изражавање извињења  
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7. Изражавање потврде и негирање  

8. Изражавање допадања и недопадања  

9. Изражавање физичких сензација и потреба  

10. Исказивање просторних и временских односа  

11. Давање и тражење информација и обавештења  

12. Описивање и упоређивање лица и предмета  

13. Изрицање забране и реаговање на забрану  

14. Изражавање припадања и поседовања  

15. Скретање пажње  

16. Тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања  

17. Тражење и давање дозволе  

18. Исказивање честитки  

19. Исказивање препоруке  

20. Изражавање хитности и обавезности  

21. Исказивање сумње и несигурности  

Тематика 

Садржај 

Општа тематика  

Из живота младих: дружење, слободно време;  

Породица и друштво: живот и обичаји; правила понашања у разним ситуацијама; однос појединца према животној средини;  

Из савременог живота и тековина културе и науке народа чији се језик учи: збивања у свету; значајнији историјски догађаји; разни видови уметничког и научног 

стваралаштва; заштита културног блага.  

Стручна тематика  

За стручну тематику предвиђа се:  

а) за фонд од два часа недељно - до 20% од укупног годишњег фонда часова;  

б) за фонд већи од два часа недељно - до 30% од укупног годишњег фонда часова.  

Школски писмени задаци:  

а) по један писмени задатак у сваком полугодишту за фонд од два часа недељно;  

б) по два писмена задатка у полугодишту за фонд већи од два часа недељно. 

I. РЕЧЕНИЦА  

Сложена реченица  

а) номиналне клаузе  

They all knew that she wouldn't come.  

б) релативне клаузе  

- рестриктивне.  

The lady who/that was here yesterday has gone to London.  

I've lost the book which/that I bought this morning.  

Обратити пажњу на контактне реченице (изостављање релативне заменице у акузативу).  
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- нерестриктивне  

My brother Bob, whom you met yesterday, is coming with us. He got lost on Snowdon, which was enveloped in fog.  

в) адвербијалне клаузе  

- за начин и поређење (Р)  

She treats me as if I were a child.  

- за место  

Tell me where to go.  

- за време  

Come as soon as you can.  

- Инверзија - иза  neither, nor, so 

She's a real beauty and so is her sister.  

I can't swim. Neither can Mary.  

I like reading. So does my brother.  

II. ИМЕНИЧКА ГРУПА  

1. Члан  

- Одређени члан у прилошким фразама, са компаративом пропорције, испред имена зграда, институција.  

The book is on the table. The more I know him the less I like him. The Empire State Building is in the USA.  

- Одређени генерички члан испред придева (етника) да означи нацију  

The Germans wanted to defeat the British but they failed.  

- Нулти члан уз географска имена, испред именица  bed, prison, school, у паралелним структурама  hand in hand, arm in arm и др.  

Africa, England, Ben Nevis, Greenland, go to bed, go to school  

2. Именице  

- Pluralia tantum  

scissors, trousers i dr  

- Релативни плуралиа тантум облици  

- jeans, glasses i dr.  

- Синкретизам једнине и множине  

means, series, species  

There has been an interesting series of concerts yesterday. There were several series of lectures at the university last year. 

- Небројиве именице у функцији бројивих именица  

Two coffees, please  

3. Заменички облици  

Заменице  

- Безлична употреба личних заменица множине (we, you, they)  

They say she left for London a week ago. 

- Општа лична заменица  ONE 

One never knows what may happen next.  

- Неодређене заменице  some, somebody, someone, something any, anybody, anyone, anything)   

Someone is knocking at the door. There was something very pleasing in her eyes. Some like it hot. Did you see anyone there?  
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4. Придеви/адјективали  

- Компаратив једнакости и компаратив неједнакости (Р)  

- as + adjective + as; not so/as + adjective + as  

She is as tall as her sister. He isn't so/as bad as you may think. 

- Партиципи  

а) као адјективали  

the stolen money, the wounded soldier i dr..  

б) у номиналној функцији  

The accused stood up.  

5. Бројеви  

Означавање нуле у различитим контекстима  

- у аритметици:  nought / naught, zero 

- у спорту:  nil/nothing; love u tenisu   

- О (у бројевима телефона, соба и др.)  

III. ГЛАГОЛСКА ГРУПА  

1. Глаголи  

- Време и аспект глагола - обнављање  

- The Present Perfect Tense Sa značenjem budućnosti  

I'll come as soon as I have finished reading the book.  

- The Future Perfect Tense (R)  

I shall have written the letter by the time you come.  

- Непотпуни глаголи  

а)  He ought to have done it by now.  

It must have been nine o'clock when I came back home.  

b) WOULD/USED TOза изражавање радње која це понављала у прошлости  

When we were children we would/used to go swimming every summer.  

- Gerund  

а) после израза (R)  

It's no use (crying). I can't help (laughing).  

б) после глагола  continue, go on, keep on, avoid, prefer i dr. She kept on talking for hours. She prefers reading to playing tennis. 

- Објекат ца инфинитивом (R)  

They want her to be a dentist.  

- Двочлани глаголи (фразални и предлошки)  

- drink up, give in, bring over, call on i dr.  

2. Прилози  

- Обнављање и утврђивање  

- Конверзија прилога и придева- daily, early, fast, pretty…  

It is a daily newspaper. It appears daily. 

- Прилози изведени са – 1u, уз промену значења.  
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He works hard. He hardly works at all.  

3. Везници  

either...or, neither...nor  

IV. ТВОРБА РЕЧИ  

Префикси и суфикси за творбу именица cа:  co -dis-, in-,mis-, over-; -dom, -ness, -ful,-ment, -tion, -th  

V. ФОНОЛОГИЈА  

Помераље акцента при промени врете речи ( PERmit, perMIT)  

VI. ЛЕКСИКОЛОГИЈА  

Идиоми и фразе  

VII. ЛЕКСИКОГРАФИЈА  

Структура и коришћење стручног речника, речника синонима 

Начин остваривања програма 

Програм првог страног језика намењен је трогодишњем и четворогодишњем образовању и васпитању у средњим стручним школама и чини заокружену целину са 

програмом страних језика за основну школу, обезбеђујући тако континуитет учења страног језика започетог у основној школи.  

Структуру програма чине:  

а) захтеви и садржаји који су заједнички за трогодишње и четворогодишње школовање;  

б) захтеви и садржаји који су диференцирани према разликама у фонду часова и укупној оријентацији датог типа школе;  

- школски писмени задаци (за сваки разред по два писмена задатка);  

- језички садржаји (за сваки језик и сваки разред посебно).  

Облици наставе  

Комуникативна настава страних језика се реализује тако што се примењују различити облици рада као нпр. рад у групама и паровима, рад у пленуму или 

појединачни уз примену додатних средстава у настави (аудио-визуелних материјала, информационо-технолошких извора, игара, аутентичног материјала, итд.), 

као и уз примену принципа наставе по задацима (таск-басед лангуаге теацхинг; enseñanza пор тареас, хандлунгсориентиертер ФСУ...)  

Препоруке за реализацију наставе  

У наставном процесу неопходно је ускладити улоге наставника, ученика и наставних средстава. Наставник мора да добро одреди колико времена на часу може да 

буде потрошено на фронтална излагања и објашњења, фронталне активности као што су питања и одговори (разликујући при том референцијална, демонстративна 

и тест питања) као и на остале облике рада.  

Наставници треба да схвате да су њихови поступци којима одражавају своје ставове и способности најважнији део окружења за учење и усвајање језика. Стога је 

неопходно да наставник прида значај:  

- вештинама подучавања;  

- вештинама организовања рада у учионици;  

- способностима да спроводи истраживања праксе и да размишља о свом искуству;  

- стиловима подучавања;  

- разумевању тестирања, оцењивања и евалуације и способностима за њихово спровођење;  

- знањима и способностима да предаје социокултурне садржаје;  

- интеркултурним ставовима и вештинама;  

- знањима о естетској вредности књижевности и способностима да развије такво разумевање код ученика;  

- способностима за индивидуализацију рада у одељењу у којем наставу похађају типови ученика с различитим способностима за учење.  
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Ови релевантни квалитети и способности се најбоље развијају када наставник:  

- надгледа, прати рад и одржава ред у учионици;  

- стоји на располагању ученицима и пружа им индивидуалне савете;  

- преузме улогу супервизора и фацилитатора уважавајући примедбе у вези са њиховим учењем, реагујући на њих и координирајући њихове активности.  

Стога се у настави страних језика препоручују следеће активности којима се гарантује најефикаснија реализација наставног програма, и то су:  

- слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом који чита наставник или који ученици чују са звучних записа;  

- рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације, итд.);  

- мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу или родитеље и сл.);  

- дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим трајањем, док су дискусије 

спонтаније и неприпремљене интеракције на одређену тему);  

- обимнији пројекти који се раде у учионици и ван ње у трајању од неколико недеља до читавог полугодишта уз конкретно видљиве и мерљиве производе и 

резултате;  

- усклађивање Програмом предвиђене граматичке грађе са датим комуникативним функцијама и темама, и то у склопу језичких активности разумевања (усменог) 

говора и писаног текста, усменог и писменог изражавања и медијације;  

- евалуација (формативна која се спроводи током године и служи усмеравању даљег тока наставе и сумативна на крају године која указује на остварење циљева и 

задатака) и самоевауација (језички портфолијо) ученичких постигнућа.  

Важан циљ у учењу страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се језик користи ради 

информисаности и оспособљености за једноставну комуникацију у усменом и писаном облику на страном језику. Тај сегмент наставе страног језика који се 

прогресивно увећава од 20 до 50% током трогодишњег односно четворогодишњег образовања мора да буде јасно дефинисан и у складу са исходима везаним за 

квалификације струке.  

Неопходно је да стручна тематика која се обрађује на страном језику прати исходе појединих стручних предмета и буде у корелацији са њима. Реализација наставе 

језика струке се много више огледа у развијању рецептивних него продуктивних вештина јер је сврха учења страног језика, у првој линији, усмерена на то да се 

ученици оспособе да прате одређену стручну литературу у циљу информисања, праћења иновација и достигнућа у области струке, усавршавања и напредовања. 

Стога је спектар текстова који се препоручују велики: шематски прикази, упутства о примени апарата, инструмената или пак материјала, хемикалија, рецепти, 

декларације, краћи стручни текстови чији је садржај релевантан за тематске садржаје стручних предмета, извештаји, каталози, програми сајамских активности и 

сл. Веома је битно у раду са таквим текстовима одредити добру дидактичку подршку. Добро осмишљени налози упућују на то да одређене текстове, у зависности 

од тежине и важности информација које они носе, треба разумети глобално, селективно или пак детаљно. Продуктивне вештине треба ограничити на строго 

функционалну примену реалну за захтеве струке. То подразумева писање кратких порука, мејлова у оквиру пословне комуникације (поруџбенице, рекламације, 

захтеви, молбе) и вођење усмене комуникације која омогућава споразумевање на основном нивоу било у директном контакту са саговорником или у телефонском 

разговору. 

Начин провере  остварености исхода 

Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По правилу, наставник је 

обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу на часу (делу часа). Поред писмених, у 

складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака (усмених, практичних - примерених могућностима ученика и 

њиховој оптерећености разним обавезама). 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: РУСКИ ЈЕЗИК 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Техничар за индустријску фармацеутску технологију 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ наставе страног 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.  

Посебан циљ наставе страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се страни језик 

користи ради информисаности и оспособљености за једноставну пословну комуникацију у усменом и писаном облику.  

Задаци наставе страног језика су да ученици:  

- буду оспособљени да у школској и ван школској свакодневници могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано и сходно ситуацији;  

- продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да страни језик функционално користе и после завршетка свог образовања 

(током студија, у будућем послу или даљем образовању);  

- стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да уоче контрасте и врше поређења у односу на сопствену стварност;  

- буду оспособљени да се компетентно и самосвесно споразумевају са људима из других земаља, усвајају норме вербалне и невербалне комуникације у складу са 

специфичностима језика који уче, као и да наставе, у оквиру формалног образовања и самостално, учење другог и трећег страног језика;  

- до краја трећег разреда средње стручне школе савладају први страни језик до нивоа Б1+ према Заједничком европском оквиру.  

Напомена:  

Истичемо да ће степен постигнућа по језичким вештинама варирати, односно да ће рецептивне вештине (разумевање говора и читање) бити на предвиђеном 

нивоу, док се за продуктивне вештине (говор, интеракција, медијација и писање) може очекивати да буду за један ниво ниже (на пример, Б1+ рецептивно, Б1 

продуктивно).  

Комуникативне функције:  

1. Представљање себе и других  

2. Поздрављање (састајање, растанак;формално, неформално, специфично по регионима)  

3. Идентификација и именовање особа, објеката, боја, бројева итд.  

4. Давање једноставних упутстава и команди  
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5. Изражавање молби и захвалности  

6. Изражавање извињења  

7. Изражавање потврде и негирање  

8. Изражавање допадања и недопадања  

9. Изражавање физичких сензација и потреба  

10. Исказивање просторних и временских односа  

11. Давање и тражење информација и обавештења  

12. Описивање и упоређивање лица и предмета  

13. Изрицање забране и реаговање на забрану  

14. Изражавање припадања и поседовања  

15. Скретање пажње  

16. Тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања  

17. Тражење и давање дозволе  

18. Исказивање честитки  

19. Исказивање препоруке  

20. Изражавање хитности и обавезности  

21. Исказивање сумње и несигурности  

Тематика 

Садржај 

Општа тематика  

Из живота младих: дружење, слободно време;  

Породица и друштво: живот и обичаји; правила понашања у разним ситуацијама; однос појединца према животној средини;  

Из савременог живота и тековина културе и науке народа чији се језик учи: збивања у свету; значајнији историјски догађаји; разни видови уметничког и научног 

стваралаштва; заштита културног блага.  

Стручна тематика  

За стручну тематику предвиђа се:  

а) за фонд од два часа недељно - до 20% од укупног годишњег фонда часова;  

б) за фонд већи од два часа недељно - до 30% од укупног годишњег фонда часова.  

Школски писмени задаци:  

а) по један писмени задатак у сваком полугодишту за фонд од два часа недељно;  

б) по два писмена задатка у полугодишту за фонд већи од два часа недељно. 

Реченица  

Једночлане реченице: неодређено - личне и уопштено - личне. Претварање неодређено - личних реченица у личне и обрнуто /В киоске продают газеты продаются 

в киоске/. Претварање пасивних конструкција у активне и обрнуто /План вы полнен заводом, - Завод выполнил план/.  

Именице  

Род абревијатура /скраћеница/. Познатији наши и страни географски називи са специфичностима у роду, броју и промени.  

Заменице  

Неодређене заменице са: - то, - нибудь, - либо; кое  
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Придеви  

Посебни случајеви образована краћег облика: большой - велик; маленький -мал; злой - зол. Посебни случајеви образовања суперлатива: величайший, 

малейший.Елатив.  

Бројеви  

Читање децимала и разломка: 0,1 - ноль целых одна десятая; 0,01 - ноль целых одна сотая; 0,001 - ноль целых одна тысячная; 1,1 - одна целая /одно целое/ одна 

десятая; 2,4 - две целых четыре десятых; 1/2 - одна вторая /половина/; 3/4 - три четвёртых /три четверти/.  

Глаголи  

Глаголски придеви - активни и пасивни /грађење и употреба/.  

Глаголи са значењем оба вида /рецептивно/. Глаголи кретања са префиксима - активно коришћење.  

Прилози  

Систематизација прилога. Исказивање опозиције место: правац паровима прилога просторног значења као нпр.: там - туда, здесь - сюда, где - куда и сл.  

Предлози  

Предлози карактеристични за функционалне стилове /научни, пословни, публицистички и сл./: в виде, в зависимости от, в качестве, в процессе, в результате, 

вследствие, по мере, по причине, при условии и сл. /рецептивно/.  

Везници  

Везници карактеристични за функционалне стилове: подобно тому, как; по мере того, как; в зависимости от того, как; в результате того, что; я связи с тем, что; не 

смотря на то, что и сл. /рецептивно/.  

Реченични модели  

Реченичне моделе предвиђене за претходне разреде и даље примењивати у различитим комбинацијама. У III разреду посебну пажњу посвећивати Моделима за 

исказивање следећих односа и значења:  

Субјекатско-предикатски односи  

а/ Реченице са субјектом израженим конструкцијом: номинатив + с + инструментал: Мы с вами опять в школе.  

б/ Реченице с копулама: являться, называться, служить и сл.  

Металлы являются хорошими проводниками электричества.  

Глина служит сырьем для керамических изделий.  

в) Реченице са копулом есть  

Организм есть живое существо  

г) Реченице за это у предикату  

Золото - это драгоценный металл.  

д/ Реченице с трпним глаголским придевом у предикату  

Лес посажен недавно.  

Проект здания создан архитектором.  

Просторни односи  

Реченице с прилошким одредбама за место, правац и трасу  

Я там никогда не был, но очень хочу поехать туда.  

Северная его часть лежит за полярным кругом.  

Авала расположена в двадцати километрах от Белграда.  

Поезд приближается к территории Дальнего Востока  

Он прошёл через всю Сибирь.  
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Квантитативни односи  

а/ Реченице са одредбом за меру и количину  

Был мороз в тридцать градусов.  

Предмет весом л пять килограммоа  

Предмет размером /в/ единицу.  

б/ Реченице са одредбом за приближну количину  

Я приду минут через десять  

В классе было учеников тридцать.  

Атрибутивни односи  

а/ Реченице са атрибутом израженим придевом и могућности замене придева именицом:  

Мы ддлго гуляли по московским улицам  

Мы долго гуляли по улицам Москвы.  

б/ Реченице са атрибутом израженим предлошко-падежном конструкцијом или падежом без предлога.  

Мы купили брошку из золота.  

На этой улице много памятников архитектуры.  

Лексикологија  

Најчешћи идиоми и фразеологизми.  

Полисемија  

Терминологија. Усвајање основне терминологије дате струке.  

Лексикографија  

Структура стручног речника и његово коришћење. 

Реченица  

Упитна реченица - специфичности изражавана питања у руском језику.  

Одрична реченица - специфичности изражавања одрицања у руском језику.  

Претварање партиципских конструкција у сложене реченице и обрнуто.  

Именице  

Скраћенице и називи мерних јединица из Међународног система јединица. Род непроменљивих именица. Именице придевског и партиципског порекла. Преглед 

најтипичнијих суфикса за грађење именица  

Заменице  

Преглед и систематизација заменица.  

Придеви  

Придеви партиципског порекла. Преглед најтипичнијих суфикса за грађење придева.  

Бројеви  

Читање разломака, математичких знакова и радњи: 1 2/7 - одна целая две седьмих; 5 9/10 - пять целыих девять десятыих; 22 два в квадрате равно четырём; 23 - два 

в кубе; 28 - два в восьмой степени; 2н - два в степени ен; √9 - корень квадратный из девяти 3√64 корень кубический из шестидесяти четырех.  

Глаголи  

Глаголски придеви - систематизација и промена Преглед најтипичнијих суфикса и префикса за грађење глагола Систематизација усвојених глагола који се 

рекцијски разликују од еквивалентних глагола у матерњем језику.  

Предлози  
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Систематизација предлошко-падешких конструкција по семантичком принципу за исказивање објекатских, просторних, временских, узрочних, циљних, 

начинских и атрибутивних односа /у обиму датих реченичних модела/.  

Везници  

Сложени везници.  

Реченични модели  

Реченични модели уведени у наставу током претходних разреда обнављати тако да ученици постану свесни:  

а) да се један исти смисао /значенье, однос/ у руском језику може исказати средствима различитог нивоа;  

б) да се једна те исти смисао често на различите начине исказује у руском језику и матерњем језику ученика. У IV разреду посебну пажњу посветити следећим 

моделима и њиховом стилском диференцирању;  

Субјекатско-предикатски односи  

а) Реченице с глаголом представлять собой у предикату  

Геометрическая фигура представляет собой часть плоскости,  

б) Реченице с глаголима иметь, иметься у предикату  

Мы имеем фотографии нашей планеты, сделанные из космоса  

в) Реченице са аналитичким глаголским предикатом  

Данные подвергаются обработке в ЭВМ.  

Објекатски односи  

Објека уз негиране глаголе  

Он не имеет права так говорить.  

Разве ты не знаешь зту девушку?  

Просторни односи  

Реченице с прилошким одредбама за место, правац, одвајање од места и трасу /систематизација/  

Идите вниз. Мы были внизу. Они пришли снизу.  

Много таких памятников вокруг нас. Я тебя буду ждать около памятника  

Мы повесили зеркало над умывальником.  

Зеркало висит над умывальником.  

Солнечные лучи проходят сквозь/через стекло.  

Они долго жили за границей. Они приехали из-за границы.  

К реке нужно было иди по лесу/лесом.  

Временски односи  

а) Реченице с прилошком одредбом за време /систематизација/  

Он родился 15 мая 1971 года. Он родился в 1971 году.  

За несколько дней до начала войны он приехал домой,  

б) Сложена реченица  

Прежде чем ты будешь отвечать, хорошо подумай.  

Циљни односи  

а) Реченице с прилошком одредбом за циљ и намену /систематизација  

Я иду в аптеку за лекарством.  

Я иду в аптеку купить лекарство.  



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 2639 
 

С целью измерения силы применяют динамометр,  

б) Сложена реченица  

Чтобы определить направление, нужен компас.  

Узрочни односи  

а) Реченице с прилошком одредбом за узрок /систематизација/  

Товарищи почему-то не пришли. Благодаря помощи Друга, я выполнил задание  

б) Сложена реченица  

‚Гак как было шумно, мы ничего не могли понять.  

Условни односи  

Сложена реченица  

Если нагревать тела, то они расширяются.  

Реченице са конгруираним и нехонгруираним атрибутом  

Учитель проверял ученические тетради. Учитель проверял тетради учеников. Это чемпион мира по шахматам.  

Правопис и интерпункција  

писање -н- и -нн, - Употреба зареза код издвојених обрта, уводних и уметнутих речи и реченица, зависно-сложених реченица, сложених везничких израза. 

Транслитерација руских речи латиницом/ при телеграфском општењу/.  

Лексикологија  

Међујезички хомоними и пароними. Стручни термини. Идиоми и фразеологизми.  

Лексикографија  

Коришћење енциклопедијских речника и енциклопедија. 

Начин остваривања програма 

Програм првог страног језика намењен је трогодишњем и четворогодишњем образовању и васпитању у средњим стручним школама и чини заокружену целину са 

програмом страних језика за основну школу, обезбеђујући тако континуитет учења страног језика започетог у основној школи.  

Структуру програма чине:  

а) захтеви и садржаји који су заједнички за трогодишње и четворогодишње школовање;  

б) захтеви и садржаји који су диференцирани према разликама у фонду часова и укупној оријентацији датог типа школе;  

- школски писмени задаци (за сваки разред по два писмена задатка);  

- језички садржаји (за сваки језик и сваки разред посебно).  

Облици наставе  

Комуникативна настава страних језика се реализује тако што се примењују различити облици рада као нпр. рад у групама и паровима, рад у пленуму или 

појединачни уз примену додатних средстава у настави (аудио-визуелних материјала, информационо-технолошких извора, игара, аутентичног материјала, итд.), 

као и уз примену принципа наставе по задацима (таск-басед лангуаге теацхинг; enseñanza пор тареас, хандлунгсориентиертер ФСУ...)  

Препоруке за реализацију наставе  

У наставном процесу неопходно је ускладити улоге наставника, ученика и наставних средстава. Наставник мора да добро одреди колико времена на часу може да 

буде потрошено на фронтална излагања и објашњења, фронталне активности као што су питања и одговори (разликујући при том референцијална, демонстративна 

и тест питања) као и на остале облике рада.  

Наставници треба да схвате да су њихови поступци којима одражавају своје ставове и способности најважнији део окружења за учење и усвајање језика. Стога је 

неопходно да наставник прида значај:  
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- вештинама подучавања;  

- вештинама организовања рада у учионици;  

- способностима да спроводи истраживања праксе и да размишља о свом искуству;  

- стиловима подучавања;  

- разумевању тестирања, оцењивања и евалуације и способностима за њихово спровођење;  

- знањима и способностима да предаје социокултурне садржаје;  

- интеркултурним ставовима и вештинама;  

- знањима о естетској вредности књижевности и способностима да развије такво разумевање код ученика;  

- способностима за индивидуализацију рада у одељењу у којем наставу похађају типови ученика с различитим способностима за учење.  

Ови релевантни квалитети и способности се најбоље развијају када наставник:  

- надгледа, прати рад и одржава ред у учионици;  

- стоји на располагању ученицима и пружа им индивидуалне савете;  

- преузме улогу супервизора и фацилитатора уважавајући примедбе у вези са њиховим учењем, реагујући на њих и координирајући њихове активности.  

Стога се у настави страних језика препоручују следеће активности којима се гарантује најефикаснија реализација наставног програма, и то су:  

- слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом који чита наставник или који ученици чују са звучних записа;  

- рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације, итд.);  

- мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу или родитеље и сл.);  

- дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим трајањем, док су дискусије 

спонтаније и неприпремљене интеракције на одређену тему);  

- обимнији пројекти који се раде у учионици и ван ње у трајању од неколико недеља до читавог полугодишта уз конкретно видљиве и  мерљиве производе и 

резултате;  

- усклађивање Програмом предвиђене граматичке грађе са датим комуникативним функцијама и темама, и то у склопу језичких активности разумевања (усменог) 

говора и писаног текста, усменог и писменог изражавања и медијације;  

- евалуација (формативна која се спроводи током године и служи усмеравању даљег тока наставе и сумативна на крају године која указује на остварење циљева и 

задатака) и самоевауација (језички портфолијо) ученичких постигнућа.  

Важан циљ у учењу страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се језик користи ради 

информисаности и оспособљености за једноставну комуникацију у усменом и писаном облику на страном језику. Тај сегмент наставе  страног језика који се 

прогресивно увећава од 20 до 50% током трогодишњег односно четворогодишњег образовања мора да буде јасно дефинисан и у складу са исходима везаним за 

квалификације струке.  

Неопходно је да стручна тематика која се обрађује на страном језику прати исходе појединих стручних предмета и буде у корелацији са њима. Реализација наставе 

језика струке се много више огледа у развијању рецептивних него продуктивних вештина јер је сврха учења страног језика, у првој линији, усмерена на то да се 

ученици оспособе да прате одређену стручну литературу у циљу информисања, праћења иновација и достигнућа у области струке, усавршавања и напредовања. 

Стога је спектар текстова који се препоручују велики: шематски прикази, упутства о примени апарата, инструмената или пак материјала, хемикалија, рецепти, 

декларације, краћи стручни текстови чији је садржај релевантан за тематске садржаје стручних предмета, извештаји, каталози, програми сајамских активности и 

сл. Веома је битно у раду са таквим текстовима одредити добру дидактичку подршку. Добро осмишљени налози упућују на то да одређене текстове, у зависности 

од тежине и важности информација које они носе, треба разумети глобално, селективно или пак детаљно. Продуктивне вештине треба ограничити на строго 

функционалну примену реалну за захтеве струке. То подразумева писање кратких порука, мејлова у оквиру пословне комуникације (поруџбенице, рекламације, 

захтеви, молбе) и вођење усмене комуникације која омогућава споразумевање на основном нивоу било у директном контакту са саговорником или у телефонском 

разговору. 
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Начин провере  остварености исхода 

Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По правилу, наставник је 

обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу на часу (делу часа). Поред писмених, у 

складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака (усмених, практичних - примерених могућностима ученика и 

њиховој оптерећености разним обавезама). 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Техничар за индустријску фармацеутску технологију 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно - образовним подручјима, 

допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени 

моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада. 

Задаци наставе физичког васпитања су: 

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

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

- подстицање 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.  

Садржај 

1. АТЛЕТИКА  

У свим атлетским дисциплинама треба радити на усавршавању технике и развијању водећих моторичких особина за дату дисциплину.  

1.1. Трчање  

Трчање на 100 м - ученици и ученице,  

на 1000 м - ученици,  

на 800 м - ученице,  

Штафета 4x100 м ученици и ученице.  

1.2. Скокови  

Скок удаљ - одабраном техником;  

Скок увис - одабраном техником.  

1.3. Бацање  

Бацање кугле рационалном техником (ученици 6 кг и ученице 4 кг).  

2. СПОРТСКА ГИМНАСТИКА: ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ  
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Напомена:  

Наставник олакшава, односно отежава програм на основу моторичких способности и претходно стечених умења ученика.  

2.1. Вежбе на тлу  

За ученике и ученице:  

- из упора за рукама, зибом, премах одбочно до упора пред рукама (опружено).  

- комбинација вежби која садржи (вежбе се бирају, одузимају или додају у складу са могућностима ученика): плесне кораке; скок са окретом за 180°; окрет на две 

или једној нози; премет странце; колут напред суножним одразом и малим летом; вагу претклоном и заножењем; став на шакама колут напред и сп. скок са 

окретом (произвољан број степени);  

- за напреднији ниво: колут летећи и прекопит напред, уз помоћ.  

2.2. Прескок  

За ученике коњ у ширину висине 120 цм; за ученице 110 цм:  

- згрчка;  

- разношка  

- за напредни ниво: склонка; прескоци са заножењем и "прекопит"  

2.3. Кругови  

За ученике /доскочни кругови/:  

- вучењем вис узнето; вис стрмоглаво; вис узнето; спуст у вис стражњи - издржај; вучењем вис узнето; спуст у вис предњи (полако); саскок  

2.4. Разбој  

За ученике /паралелни разбој/:  

- из замаха у упору предњихом спуст у склек, зањих у склеку и спојено упор (у зањиху); предњих и спојено склек, зањихом упор (поновити 2 до 3 пута)  

За ученице /двовисински разбој, једна притка, вратило/:  

- лицем према н/п, залетом и суножним одскоком наскок упор предњи; премах одножно десном (левом) у упор јашући; прехват на в/п; премах одножно заножном 

до виса седећег, подметним опружањем или одривом од н/п предњих и спојено саскок у предњиху (уз помоћ) до става на тлу, леђима према в/п;  

- једна притка: залетом и суножним одскоком наскок упор предњи; премах одножно десном (левом) до упора јашућег, премах одножно заножном до упора 

стражњег; сасед са окретом за 90°.  

2.5. Вратило  

За ученике /доскочно и дохватно или дочелно вратило/:  

- /доскочно/: подметно успостављање ниха; њихање са повећавањем амплитуде и саскок у предњиху или зањиху уз помоћ;  

- /дохватно или дочелно/:ковртљај назад у упору.  

2.6. Греда  

За ученице /висока греда/:  

- залетом и суножним одскоком наскок у упор чучећи одножно; окрет за 90° до упора чучећег; усправ, одручити; кораци у успону докорацима; вага претклоном и 

заножењем, усклон; суножним одскоком скок са померањем; окрет за 90° у успону; саскок пруженим телом или, за напреднији ниво - са предножним разножењем.  

2.7. Коњ са хватаљкама  

За ученике:  

- из упора предњег коло предножно десном, коло предножно левом;  

- из упора стражњег коло одножно десном, коло одножно левом  

Школско такмичење (одељење, школа): актив наставника физичког васпитања бира справе на којима ће се ученици такмичити.  

За напредније ученике: састави из система школских спортских такмичења и учешће на вишим нивоима школских такмичења.  
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Минимални образовни захтеви:  

За ученике: наставни садржаји из програма вежби на тлу, прескока, једне справе у упору и једне справе у вису;  

За ученице: наставни садржаји из програма вежби на тлу, прескока, греде и двовисинског разбоја.  

СПОРТСКА ИГРА (по избору)  

Понављање и учвршћивање раније обучаваних елемената игре.  

Даље проширивање и продубљавање техничко-тактичке припремљености ученика у складу са изборним програмом за дату игру. На основу претходних умења у 

техници и тактици наставник планира конкретне садржаје из спортске игре.  

Актив наставника, према програму који сам доноси (из програма трећег разреда (програм по избору ученика) у складу са могућностима школе, организује наставу 

за коју ученици покажу посебно интересовање.  

Минимални образовни захтеви:  

Атлетика: трчање на 100 м за ученике и ученице, трчање на 800 м за ученике и 500 м за ученице, скок удаљ, скок увис, бацање кугле - на резултат.  

Такмичење у у тробоју (трчање, скок увис, бацање кугле на резултат.  

Вежбе на справама и тлу:  

За ученике: наставни садржаји из програма вежби на тлу, прескока, једне справе у упору и једне справе у вису;  

За ученице: наставни садржаји из програма вежби на тлу, прескока, греде и двовисинског разбоја. 

Начин остваривања програма 

Програм физичког васпитања је наставак програма физичког васпитања у основној школи, с тим што је усмерен на још интензивније остваривање индивидуалних 

и друштвених потреба у области физичке културе. Ради тога, овај програм заснован је на индивидуализацији процеса физичког васпитања:  

- обезбеђује повезивање знања са животом и праксом и каснијим опредељењима ученика;  

- заснован је на изборној настави за коју се ученици определе према свом афинитету и потребама;  

- обавезује школу на остваривање одређених задатака у овој области.  

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА  

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

Током реализације часова физичког васпитања давати информације о томе које вежбе позитивно утичу на статус њиховог организма, с обзиром на карактеристике 

њихове професије, а које негативно утичу на здравље;  

Ученици који похађају четворогодишње стручне школе далеко су више оптерећени у редовном образовању практичном и теоријском наставом од осталих 

ученика. Због тога је физичко васпитање, у овим школама, значајно за активан опоравак ученика, компензацију и релаксацију с обзиром на њихова честа статичка 

и једнострана оптерећења. Теоријска знања из области физичких активности су од великог значаја за укупним бављењем физичким вежбама.  

Облици наставе  

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:  

теоријска настава;  

мерење и тестирање;  

практична настава.  

Подела одељења на групе  

Одељење се не дели приликом реализације;  

Настава се изводи фронтално и по групама, у зависности од карактера методске јединице која се реализује. Уколико је потребно, нарочито за вежбе из корективне 

гимнастике, приступ је индивидуалан.  

Место реализације наставе  
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Теоријска настава се реализује у учионици или у сали, истовремено са практичном наставом;  

Практична настава реализује се на спортском вежбалишту (сала, спортски отворени терени, базен, клизалиште, скијалиште).  

Препоруке за реализацију наставе  

Настава се реализује у циклусима који трају приближно 10-12 часова (узастопних). Наставнику физичког васпитања је остављено да, зависно од потреба, 

прецизира трајање сваког циклуса, као и редослед њиховог садржаја.  

Садржај циклуса је:  

- за проверу нивоа знања на крају школске године - један;  

- за атлетику - један;  

- за гимнастику: вежбе на справама и тлу - један;  

- за спорт по избору ученика - два;  

- за повезивање физичког васпитања са животом и радом - један.  

Начин остваривања програма  

Садржаји програма усмерени су на: развијање физичких способности; спортско-техничко образовање; повезивање физичког васпитања са животом и радом.  

Годишњи план, програм и распоред кросева, такмичења, зимовања и других облика рада утврђује се на почетку школске године на наставничком већу, на предлог 

стручног већа наставника физичког васпитања.  

Стручно веће наставника физичког васпитања, самостално, одређује редослед обраде појединих садржаја програма и циклуса.  

Часови у току недеље треба да буду распоређени у једнаким интервалима, не могу се одржавати као блок часови. Настава се не може одржавати истовремено са 

два одељења ни на спортском терену ни у фискултурној сали.  

У свим разредима настава физичког васпитања се реализује одвојено за ученике и одвојено за ученице, а само у школама које имају по два паралелна објекта за 

физичко васпитање дозвољена је истовремена реализација часа.  

ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ  

Из фонда радних дана и за извођење редовне наставе школа у току школске године организује:  

Два целодневна излета са пешачењем:  

III разред до 12 км (укупно у оба правца);  

Два кроса: јесењи и пролећни.  

Стручно веће наставника физичког васпитања утврђује програм и садржај излета, и дужину стазе за кросеве, према узрасту ученика.  

Школа организује и спроводи спортска такмичења, као јединствени део процеса наставе физичког васпитања. Спортска такмичења организују се у оквиру радне 

суботе и у друго време које одреди школа. Међушколска спортска такмичења организују се у оквиру календара које одреди Савез за школски спорт и олимпијско 

васпитање Србије које је уједно и организатор ових такмичења.  

Начин провере  остварености исхода 

Праћење напретка ученика у физичком васпитању се обавља сукцесивно у току читаве школске године, на основу методологије праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичком васпитању - стандарди за оцењивање физичких способности ученика и постигнућа у спортским играма.  

Оквирни број часова по темама:  

Тестирање и провера савладаности стандарда из основне школе (6 часова).  

Теоријских часова (2 у првом и 2 у другом полугодишту).  

Атлетика (12 часова).  

Гимнастика: вежбе на справама и тлу (12) часова.  

Спортска игра: по избору школе (12 часова).  
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Физичка активност, односно спортска активност:у складу са могућностима школе а по избору ученика (10 часова).  

Пливање (10 часова).  

Провера знања и вештина (4 часа).  

ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ  

Из фонда радних дана и за извођење редовне наставе школа у току школске године организује:  

Два целодневна излета са пешачењем:  

III разред до 12 км (укупно у оба правца);   

Два кроса: јесењи и пролећни.  

Стручно веће наставника физичког васпитања утврђује програм и садржај излета, и дужину стазе за кросеве, према узрасту ученика.  

Школа организује и спроводи спортска такмичења, као јединствени део процеса наставе физичког васпитања. Спортска такмичења организују се у оквиру радне 

суботе и у друго време које одреди школа. Међушколска спортска такмичења организују се у оквиру календара које одреди Савез за школски спорт и олимпијско 

васпитање Србије које је уједно и организатор ових такмичења. 
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Наставни предмет: МАТЕМАТИКА 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Трећи  

Образовни профил: Техничар за индустријску фармацеутску технологију 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

3    

Недељни фонд часова: 105    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005 , 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

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. 

Садржај 

Полиедри (17) 

Рогаљ, триедар, правилни полиедри Призма и њени равни пресеци Површина призма Запремина призме Површина и запремина призме Пирамида и њени равни 

пресеци Површина пирамиде Запремина пирамиде Површина и запремина пирамиде Зарубљена пирамида и њени равни пресеци Површина зарубљене пирамиде 

Запремина зарубљене пирамиде Полиедри 

Обртна тела (13) 

Ваљак, површина и запремина ваљка Површина и запремина ваљка Купа, површина и запремина купе Повшина и запремина купе Зарубљена купа, површина и 

запремина Сфера и лопта- површина и запремина Површина и запремина обртних тела 
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Вектори (10) 

Вектори, правоугли координатни систем у простору, пројекције вектора Скаларни производ вектора Скаларни производ вектора у координатама Векторски 

производ Векторски производ у координатама Мешовити производ Вектори 

Аналитичка геометрија у равни (30) 

 Растојање тачака, подела дужи у датој размери Површина троугла Једначина праве векторски, скаларни и канонски облик Једначина праве кроз две тачке, 

експлицитни облик Једначина праве кроу једну тачку, општи и сегментни облик Једначина праве- разни облици Узајамни положај две праве, услов паралелности и 

услов нормалности Растојање тачке од праве Једначина кружнице Једначина елипсе Једначина хиперболе Једначина параболе Међусобни однос праве и кружнице. 

Тангента кружнице Међусобни однос праве и елипсе. Тангента елипсе Међусобни однос праве и хиперболе. Тангента хиперболе Међусобни однос праве и 

параболе. Тангента параболе Тангенте кривих другог реда Аналитичка геометрија 

Елементи линеарне алгебре (6) 

Системи линеарних једначина- Гаусов поступак Системи линеарних једначина са параметром Линеарне неједначине са две непознате, знак тринома ax+by, 

системи линеарних неједначина уз графичку интерпретацију Системи линеарних неједначина Елементи линеарне алгебре 

Математичка индукција. Низови (13) 

Математичка индукција и њен прицнип Бесконачни бројни низ, монотон и ограничен Тачке нагомилавања низа, гранична вредност низа, операције са 

гр.вредностима Низови, конвергентни Аритметички низ, збир првих n чланова низа Геометријски низ,  збир првих n чланова низа Аритметички и геометријски 

низ Бесконачни геометријски низ 

Комплексни бројеви (4) 

Тригонометрисјки облик комплексног броја Операције са комплексним бројевима у тригонометрисјком облику Тригонометријски облик комплексног броја и 

њихове операције Комплексни бројеви 

Писмени задаци са исправкама (12) 

Начин остваривања програма 

Битне карактеристике програма  

Основне карактеристике програма математике су: усклађеност са програмом математике за основну школу; заступљеност заједничких садржаја из програма 

математике за гимназије и стручне школе; логичка повезаност садржаја, посебно са аспекта развоја математике; настојање, где год је то било могуће, да садржаји 

математике претходе садржајима других предмета у којима се математика примењује; заступљеност оних елемената развоја математике који чине основу 

математичке културе свих свршених ученика средњих школа; хоризонтална и вертикална усклађеност између програма математике за поједине групације струка и 

степена стручне спреме, као и између ових програма и програма за поједине смерове у гимназији (распоред тема по разредима, њихов обим, основни захтеви и 

сл.).  

При избору садржаја програма била је врло значајна образовна и васпитна функција наставе математике и њен допринос даљем оспособљавању ученика да 

логички мисле и стваралачки приступају решавању различитих проблема, јер таква оспособљеност (захваљујући адекватним математичким садржајима и 

методама) има широки утицај на многобројне делатности и омогућава касније ефикасно учење.  

Веома су значајни и практични циљеви наставе математике. То значи да се води рачуна о примени математике у животу, пракси и другим научним областима које 

ученици на овом когнитивном нивоу изучавају или ће их учити касније.  

За реализацију циља и задатака наставе математике изабрани садржаји програма су довољно приступачни свим ученицима. Они такође могу и стимулативно 

деловати на ученике, јер они имају могућност да их усвоје и на нешто вишем нивоу (већи степен апстракције и генерализације, синтезе и примене, стваралачко 

решавање проблема). У вези с тим, строгост у интерпретацији садржаја треба да буде присутна у прихватљивој мери, уз ослањање на математичку интуицију и 

њено даље развијање. Мотивација и интуитивно схватање проблема треба да претходе строгости и критичности, а излагање градива мора бити праћено добро 

одабраним примерима. Након довољног броја урађених примера треба приступити генералисању појма, чињенице и сл. Наиме, школска математика не може бити 
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сасвим формализована, тј. изложена строго дедуктивно. Колико ће она строга бити одређује уџбеник и наставник математике (у зависности од фонда часова, 

састава одељења и предзнања ученика). 

Неке опште напомене  

1. Да би се остварио постављени циљ, наставе математике, неопходно је у току наставе успешно реализовати одређене образовне, васпитне и практичне задатке, 

истакнуте, на почетку програма.  

Услови за успешну реализацију програма математике су: правилно планирање и редовно припремање наставника за извођење наставе; целисходно коришћење 

фонда часова и добро организован наставни процес; комбинована примена савремених наставних метода и разноврсност облика рада са ученицима, уз смишљено 

одабирање и припремање примера и задатака и употребу одговарајућих наставних средстава, учила за наставу математике и рачунара. Све то треба да одрази 

интенције програма: подизање нивоа наставе и њену актуелизацију, стварање услова у којима ће ученици сопственим напорима усвајати трајна и активна 

математичка знања и оспособљавати се за примену тих знања и стицање нових знања.  

Тако организована и извођена настава математике, уз пуно интелектуално ангажовање ученика у свим фазама наставног процеса, у већој мери је ефикасна и 

продуктивна. Такође подстиче самоиницијативу ученика у стицању знања и доприноси изграђивању радних навика и подизању радне културе ученика (што је и 

важан васпитни задатак наставе).  

2. Реализација програма математике, посебно у И разреду, треба да представља природан прелаз од наставе у основној школи и да се заснива на већ стеченим 

математичким знањима ученика (што омогућава доста добра вертикална повезаност програма математике у средњим школама и основној школи). Објективна 

ситуација изискује и извесно систематско утврђивање и обнављање оних садржаја из програма основне школе на којима се заснива обрада садржаја у средњој 

школи, а то се може постићи интегрисањем појединих садржаја из основне школе у обраду нових садржаја на оном месту где је то потребно и у оној фази наставе 

када је то актуелно (обнављање на самом часу и самостално обнављање од стране ученика кроз домаћи рад и сл.). То претпоставља смишљено и студиозно 

планирање градива од стране наставника.  

3. У погледу математичке терминологије мора постојати континуитет у односу на коришћену (прописану) терминологију у основној школи.  

4. Ради осавремењивања наставе математике и ефикаснијег усвајања садржаја, пожељно је да се обезбеди и присуство рачунарске подршке у настави математике 

(у почетној фази у фронталном облику рада и уз коришћење узорних демонстрационих програмских апликација, уколико нема услова за масован индивидуални 

рад ученика на рачунару у оквиру наставе математике). 

Полиедри и обртна тела. У обради ових садржаја (у ствари, продубљивању и допуњавању знања која о њима ученици већ имају) значајно је да ученици већ 

усвојене основне појмове и чињенице просторне геометрије умеју успешно да примењују у решавању задатака (једноставнијих), укључујући и оне практичне 

природе (одређивање запремине модела неког геометријског тела, конкретне грађевине или предмета, ако унапред нису дати неопходни подаци и сл.). Ученици 

треба да "виде" да се изучавана својства просторних фигура широко користе у пракси, астрономији, физици, хемији и др. Посветити пажњу даљем развијању 

логичког мишљења и просторних представа ученика, уз позивање на очигледност, коришћење модела (или приручних средстава) и правилно скицирање 

просторних фигура. Рационалније је и боље прво наћи решење задатка у "општем облику", па онда замењивати дате податке. Корисно је повремено од ученика 

захтевати да дају процену резултата рачунског задатка (нпр. запремине, површине). Може се као задатак дати одређивање односа површина и односа запремина 

сличних полиедара и сличних обртних тела, као и одређивање полупречника уписане или описане сфере одређеног геометријског тела. Обрасце за површину и 

запремину лопте и њених делова није потребно изводити. 

Вектори. У овој теми ученици упознају координате вектора, дефиницију и смисао скаларног, векторског и мешовитог производа вектора. Од посебног значаја је 

координатна интерпретација скаларног, векторског и мешовитог производа и њихова примена (одређивање угла између два вектора, израчунавање површине и 

запремине фигура, неке примене у физици и др.). 

Аналитичка геометрија у равни. Основни циљ у реализацији ове теме јесте да ученици схвате суштину координатног система и његову ефикасну примену. На 

основу својстава праве и кривих линија другог реда, ученици треба да умеју да формирају њихове једначине и испитују међусобне односе тих линија. Повезати 

примену аналитичког апарата са решавањем одређених задатака из геометрије.  

Елементи линеарне алгебре и линеарног програмирања. У оквиру ове теме ученици треба да продубе и прошире знање о системима линеарних једначина са 
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две непознате, да упознају линеарну неједначину са две непознате, системе линеарних неједначина са две непознате (све то уз графичку интерпретацију) и да 

упознају суштину проблема линеарног програмирања (решавањем карактеристичних примера). Ови садржаји пружају могућност за повезивање раније стечених 

знања о једначинама, неједначинама и неким геометријским појмовима. 

Математичка индукција. Ученици треба да схвате значај и суштину математичке индукције као посебног и ефикасног метода у математици за доказивање 

појединих тврђења. Овај метод треба увести и увежбати помоћу што једноставнијих примера. 

Низови. На подесним и једноставним примерима објаснити појам низа као пресликавања скупа Н у скуп Р, уз графичку интерпретацију. Као значајне примере 

низова обрадити аритметички низ и геометријски низ (дефиниција - основно својство, општи члан, збир првих н чланова). Појам граничне вредности бесконачног 

низа увести на једноставним примерима. Извести образац за збир чланова бесконачног геометријског низа, уз илустровање на примерима (периодични децимални 

разломци, једноставнији примери из геометрије). 

Комплексни бројеви. Проширивање знања ученика о бројевима, посебно комплексним, на погодно одабраним задацима и кроз практичну примену. 

Начин провере остврености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: СОЦИОЛОГИЈА 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Техничар за индустријску фармацеутску технологију 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ предмета социологија јесте да ученици овладају основним социолошким појмовима, како би боље разумели савремено друштво и успешније остварили своју 

улогу и место у њему; да ученици стекну применљива и функционална знања о друштвеним појавама, структури, развоју и противуречностима савременог 

друштва, како би развили кључне компетенције потребне за живот и партиципацију у демократски уређеном мултикултуралном друштву. 

Задаци наставе социологије су да ученици: 

- овладају основним знањима о најважнијим друштвеним појавама, те о повезаности појединца и друштва;  

- унапреде способности заузимања критичког и ангажованог става према друштву и друштвеним институцијама;  

- развију способности за улогу одговорног грађанина, за живот и партиципацију у демократски уређеном и хуманом друштву;  

- усвоје вредности и формирају аутономни вредносни систем у складу са основним (универзалним) вредностима правде, истине, слободе, поштења и личне 

одговорности;  

- развију лични и национални идентитет у духу мултикултурализма, поштовања и очувања националне и светске културне баштине;  

- унапреде и прошире општу културу;  

- јачају осетљивост у односу на постојање друштвених неједнакости (економских, образовних, родних, класних, етничких, глобалних...);  

- развију спремност за успостављање активног односа према решавању друштвених проблема;  

- унапреде способност да самостално проналазе релевантне информације и да успоставе критички однос према њима;  

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

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

Садржај 

I. СОЦИОЛОШКИ ПРИСТУП ДРУШТВУ  

1. Одређење предмета и метода социологије  

2. Модерно и савремено друштво  

3. Настанак социологије  

4. Појединац, култура и друштво  

II. ДРУШТВЕНА СТРУКТУРА И ДРУШТВЕНЕ ПРОМЕНЕ  

1. Друштвена структура и систем: групе, организације, институције  

2. Друштвена структура и систем: стратификација, покретљивост  



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 2652 
 

3. Друштвена структура и систем: друштвене улоге, друштвени положаји, моћ, углед  

4. Друштвене неједнакости  

5. Друштвене промене и развој  

6. Друштво и становништво  

III. ОСНОВНЕ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНОГ ЖИВОТА  

1. Сфера рада  

2. Економски аспекти друштва  

3. Политика  

4. Култура  

5. Религија  

6. Идеологија  

7. Етнички аспекти друштва  

8. Породица  

IV. ПОЈАВЕ И ПРОБЛЕМИ САВРЕМЕНОГ ДРУШТВА  

1. Социјално-патолошке појаве  

2. Друштво и простор  

3. Еколошки проблеми  

4. Глобализација  

5. Млади у савременом друштву  

Начин остваривања програма 

Програм Социологије подразумева да се његово пуно остварење реализује у корелацији са другим наставним предметима као што су грађанско васпитање, 

историја, филозофија, српски језик и књижевност, психологија, устав и права грађана, музичка култура, ликовна култура, као и укључивањем ученика у различите 

ваннаставне активности.  

Садржај програма и начин његове реализације треба да обезбеде остварење постављених циљева и задатака предмета, који се не односе само на стицање знања, 

већ и на формирање ставова и овладавање вештинама значајним за сналажење у савременом друштву. Предвиђене садржаје треба презентовати кроз четири веће 

тематске области, које третирају различите теоријске и практичне аспекте социологије као научне дисциплине: социолошки приступ друштву; друштвена 

структура и друштвене промене; основни облици друштвеног живота (економски, културни, религијски и политички аспекти друштва); појаве и проблеми 

савременог друштва. Важно је да ученици разумеју специфичност социолошког приступа друштву, да уоче сличности и разлике социолошких оријентација и ниво 

њихове применљивости. Наставницима се препоручује да са ученицима дискутују о специфичностима ових приступа, као и да користе примере конкретних 

социолошких истраживања. Ученицима треба омогућити да у оквиру школе организују интерно социолошко истраживање на неку од тема за коју су 

заинтересовани (нпр. ставови младих о квалитету нашег образовног система; млади и слободно време; проблем алкохолизма или наркоманије код младих...).  

Појмове попут вредности, норми, идентитета и социјализације сматрамо посебно важним јер они представљају неопходни појмовни апарат за разумевање 

основних облика друштвеног живота, што ће допринети формирању аутономног вредносног система у складу са основним вредностима правде, истине, слободе, 

поштења и личне одговорности и допринети развоју личног и националног идентитета уз развијање мултикултурализма. Препоручује се  наставницима да ове 

појмове проширују и стално користе у објашњењу друштвених појава, јер је потребно да ученици увиде да је свет културе омеђен управо људским потребама, 

нормама и вредностима, да оне посредују између човека и друштва, и на посебан начин обликују друштвене институције и човека као индивидуално и социјално 

биће.  

Посебну пажњу треба посветити упоредној анализи различитих социолошких теорија класа, што је од кључног значаја за разумевање друштвене структуре и 
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друштвених промена у савременом друштву. Наставнике упућујемо да ову тему допуне и подацима о раслојавању, односима и главним  изворима моћи, елити и 

квазиелити унутар српског друштва.  

Тема друштвених неједнакости је посебно важна, па је треба обрадити кроз низ разноврсних примера, који говоре о различитим облицима неједнакости 

(економских, образовних, родних, класних, етничких, глобалних...) у односу на њихове различите социјалне и историјске изворе и последице по појединца и 

друштво. Од наставника се очекује да са ученицима дискутује о узроцима, облицима и нивоима неједнакости у нашем друштву, као и начинима за њихово 

евентуално ублажавање или искорењивање.  

Проблему друштвене промене и развоја треба приступити кроз стално присутно двојство човека и друштва, својства сталности и променљивости. Упознавање 

ученика са раним и савременим теоријским концептима о друштвеној промени и њеним покретачким механизмима и облицима треба комбиновати са ученичким 

радионицама, у оквиру којих ће ученици, на основу изнетих становишта, бити охрабрени да изнесу властито мишљење о врстама. квалитету и последицама 

друштвених промена у нашем друштву. За ученике је посебно важно да разумеју властити положај унутар социјалне структуре, као и постојеће социјалне 

неједнакости, које утичу на степен њихове властите социјалне слободе, како би били у позицији да критички промисле и одговоре који је то пут ка друштву који 

даје подједнаке шансе свима, као и да увиде значај друштвених промена на личном и општем плану.  

Наставници у свом раду, уз постојеће уџбенике, треба да користе и другу литературу релевантну за социологију (оригинална ауторска дела, бројна теоријска и 

емпиријска социолошка истраживања, стручне часописе, Статистички годишњак, али и - интернет, специјализоване сајтове, одговарајуће пробране филмове, 

аудио или видео записе, јер су то облици комуникације блиски младима, на којима се могу препознати и анализирати многи проблеми живота у савременом свету. 

Важно је да сами наставници користе различите изворе информација и да на њих упућују ученике, али и да оспособе ученике да самостално проналазе 

одговарајуће информације и да успоставе критички однос према њима.  

Природа садржаја овог предмета омогућава коришћење различитих облика рада и наставних метода, које ангажују ученике и повећавају њихову заинтересованост. 

Реализација програма треба да се одвија у складу са принципима активне, проблемске и истраживачке наставе, уз усаглашавање садржаја са одговарајућим 

методичким активностима. Уз традиционални, фронтални облик, неопходно је применити и друге различите облике радионичарског рада (симултана 

индивидуална активност, рад у паровима или малим групама, групна дискусија, дебата...) Препоручује се примена бројних техника активног и кооперативног 

учења, искуственог учења, учења открићем, упознавање са техникама истраживачког рада као и пројектног рада. Коришћењем интерактивних метода у 

презентовању одређених тематских области и појмова ученике треба подстаћи да критички преиспитају властита, односно лична и социјална искуства и 

интерпретирају их у социолошком кључу - на начин који доприноси бољем разумевању актуелних социјалних процеса унутар српског и ширег глобалног 

друштвеног контекста. Ученике треба подстицати да проналазе информације, да их критички процењују, да постављају релевантна питања, да унапређују културу 

дијалога, да аргументовано заступају или оспоравају одређена становишта или сопствене ставове.  

Вредновање ученичког постигнућа треба да укључи, поред степена усвојеног знања, сваку од поменутих активности ученика, јер је то добра прилика за процену 

напредовања и давање повратне информације. Потребно је да континуирану евалуацију и самоевалуацију примењују како наставници, тако и ученици. Ученике 

треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању циљева, задатака и исхода предмета, као и напредак других ученика у групи, 

увек уз одговарајућу аргументацију. 

Начин провере остварености исхода 

Вредновање ученичког постигнућа треба да укључи, поред степена усвојеног знања, сваку од поменутих активности ученика, јер је то добра прилика за процену 

напредовања и давање повратне информације. Потребно је да континуирану евалуацију и самоевалуацију примењују како наставници, тако и ученици.  Праћење 

напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање ученика 

се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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ДЕО 2 НАСТАВНИ ПРОГРАМ Б. Изборни предмет: ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ  (Трећи разред)  

Наставни предмет: ВЕРСКА НАСТАВА 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Техничар за индустријску фармацеутску технологију 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

37     

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње школе  ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 6/2003, 23/2004, 9/2005 и 11/2016) 

ЦИЉЕВИ верске наставе, као изборног предмета, у оквиру средњошколског образовања и васпитања јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство 

традиционалних цркава и верских заједница које живе и делају на нашем животном простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот и 

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. Притом упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене, историјски дате цркве или верске заједнице треба да се 

остварује у отвореном и толерантном дијалогу, уз уважавање других религијских искустава и философских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних 

искустава и достигнућа човечанства. 

ЗАДАЦИ верске наставе су 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; 

- буди потреба и 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; 

- развија и негује 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 своје властите личности и ка 

остваривању сусрета са светом, са природом и, пре и после свега, са Богом; 

- изграђује способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског стваралаштва у науци и другим 

областима; 

- изграђује свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и 

природи. 

ЦИЉ наставе православног катихизиса (веронауке) у средњем образовању и васпитању јесте да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући 

две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки (будући) живот (димензију идеалног). То значи да ученици систематски 

упознају православну веру у њеној доктинарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се излагање хришћанског виђења живота и 

постојања света обавља у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којима се настоји показати да хришћанско виђење 

(литургијско, као и подвижничко искуство Православне Цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и верско 

образовање. Све ово спроводи се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и на делатном плану, уз настојање да се доктринарне поставке спроведу 

у свим сегментима живота (однос са Богом, са светом, са другим људима и са собом). 
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ЗАДАЦИ у настави православног катихизиса (веронауке) су да код ученика: 

- развије отвореност и однос према Богу као Другој и другачијој Личности у односу на нас, као и отвореност и однос према другом човеку као икони Божјој, 

личности, такође, другачијој у односу на нас, те да се између ове две релације оствари узајамно зависна веза (свест о заједници); 

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

односу са природом која нас окружује и друго, као и за одговарање на питања у светлу православне хришћанске вере и искуства Цркве; 

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

областима стваралаштва (при чему се остварује комплементарност са другим наукама); 

- помогне у одговорном обликовању заједничког живота са другим, у изналажењу равнотеже између властите личности и заједнице, у остварењу сусрета са светом 

(са људима различитих култура, религија и погледа на свет, са друштвом, са природом) и са Богом; најзад, 

- изгради уверење да је свет и све што је у њему, створен за вечност, да су сви створени да буду причасници вечног живота, те да се из те перспективе код ученика 

развије способност разумевања, преиспитивања и вредновања сопственог односа према другом човеку као непоновљивом бићу и према творевини Божјој и 

изгради спремност на покајање. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

1. 

УВОД 

1. Понављање кључних 

појмова обрађених у 

другом разреду средње 

школе  

2 

• Специфичности наставе Православног 

катихизиса у средњој школи и 

гимназијама; 

• Рекапитулација обрађених садржаја о 

стварању света и човека, прародитељском 

греху и историји спасења.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• 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.  

2. 

ХРИСТОСИСТИНИТИ 

БОГ И ИСТИНИТИ 

ЧОВЕК  

2. Господ Исус Христос: 

Нови Адам, Месија и 

Емануил 

3. Исус Христос - 

Оваплоћени Логос Божји 

4. Христос истинити Бог и 

истинити Човек 

5. Теологија иконе 

(систематизација теме)  
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• Господ Исус Христос: Нови Адам, Месија 

и Емануил; 

• Исус Христос - Оваплоћени Логос Божји; 

• Христос истинити Бог и истинити Човек.  
Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи ће разуме значење израза 

Нови Адам, Месија и Емануил, 

Логос; 

• моћи да изложи зашто је Исус 

Христос као посредник између 

Бога и човека једини Спаситељ 

света; 

• моћи да у прологу Јеванђеља по 

Јовану укаже на места у којима се 

говори о Богу као Логосу; 

• моћи у основним цртама да опише 

зашто је могуће да се у 

новозаветној Цркви представља 

Бог; 
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• моћи да наведе основне разлике 

између слике и иконе.  

3. 

ПРИБЛИЖИЛО СЕ 

ЦАРСТВО БОЖЈЕ... 

6. Почетак Христове 

проповеди 

7. Блаженства 

8. Беседа на гори 

9. Параболе о Царству 

Божјем 

10. Царство Божје - циљ 

Христове проповеди 

(систематизација теме) 
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• Христова проповед; 

• Беседа на гори; 

• Параболе о Царству Божјем; 

• Царство Божје - циљ Христове 

проповеди.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да закључи да је Царство 

Божје заједница са Христом; 

• моћи да увиде актуелност 

Христове проповеди; 

• знати да је Христова делатност и 

проповед позив свима у Царство 

Божје; 

• моћи да увиде како поуке из 

Христове проповеди могу да 

примене на сопствени живот.  

4. 

ГДЕ ЈЕ ХРИСТОС ТУ ЈЕ 

И ЦАРСТВО БОЖЈЕ  

11. Где је Христос ту је и 

Царство Божје 

12. Преображење Христово 

и објава Његовог страдања 

13. Лазарево Васкрсење и 

Улазак Христов у 

Јерусалим 

14. Тајна Вечера слика 

Царства Божјег 

15. Христос Нова Пасха 

16. Вазнесење и Други 

Долазак Христов 

17. Свети Дух Утешитељ - 

Дух заједнице и Цар 

Небески (систематизација 

теме)  
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• Где је Христос ту је и Царство Божје; 

• Преображење Христово и објава Његовог 

страдања; 

• Лазарево Васкрсење и Улазак Христов у 

Јерусалим; 

• Тајна Вечера 

• Христос Нова Пасха; 

• Свети Дух Утешитељ - Дух заједнице и 

Цар Небески.  
Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да повеже догађај 

Преображења са литургијском 

песмом "Видјехом свјет истиниј..."; 

• моћи да разуме да је свака 

заједничка трпеза израз 

заједништва; 

• моћи да разуме да Христос 

Тајном Вечером установљује начин 

на који ће остваривати заједницу са 

својим ученицима у све дане до 

свршетка века; 

• моћи да разуме да сва радост 

хришћанске вере извире из свести о 

победи над смрћу и Христовом 

сталном присуству; 

• моћи да, причешћујући се, 

доживљава себе као учесника Тајне 

Вечере; 

• моћи да у основим цртама изложи 

смисао Христовог страдања и 

смрти; 

• моћи да објасни да се Христос 

вазноси на небо да би узнео људску 

природу Оцу; 
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• моћи да разуме да се Христос 

вазноси на небо да би наша вера у 

Христа била слободна (а не 

изнуђена); 

• знати да је општење са Христом и 

данас могуће у заједници Духа 

Светога - у Цркви  

5. 

МОЈ ЖИВОТ У ХРИСТУ  

18. Покајање и праштање 

19. Труд и ревност 

20. Вера и формализам у 

вери 

21. Света Литургија - 

пројава Царства Небеског 

(систематизација теме)  
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• Покајање и праштање; 

• Труд и ревност; 

• Вера и формализам у вери; 

• Света Литургија - пројава Царства 

Небеског.  
Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да разуме да покајање 

(преумљење) значи постављање 

Царства Божјег за приоритет 

живота; 

• моћи да разуме да покајање 

подстиче човека да тражи Царство 

Божје; 

• знати да истински однос са Богом 

не сме бити формалистички; 

• бити свестан значаја испуњавања 

Христових заповести у свом 

животу; 

• схватити да се учешћем на 

Литургији учествује у Царству 

Божјем.  

6. 

СВЕТОТАЈИНСКИ 

ЖИВОТ ЦРКВЕ  

22. Крштење и 

Миропомазање 

23. Покајање и исповест 

24. Свештенство 

25. Света Литургија - 

Светајна Цркве  

4 

• Крштење и Миропомазање; 

• Покајање и исповест; 

• Свештенство; 

• Света Литургија - светајна Цркве.  
Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи на основном нивоу да 

тумачи новозаветна сведочанства о 

значају Крштења; 

• моћи да схвати да је Крштење 

прихватање позива на светост; 

• моћи да објасни да 

Миропомазање значи примање 

дарова Светог Духа за служење у 

Цркви; 

• моћи да схвати да су исповест и 

покајање повратак у наручје Очево 

и заједницу Цркве; 

• знати да су службе у Цркви 

дарови Духа Светога; 

• моћи да међусобно разликује 

различите службе у Цркви 
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Корелација с другим предметима / модулима: Српски језик и књижевност ,Грађанско васпитање, Историја, Екологија,  Географија, Филозофија , Психологија,  

Социологија,  Ликовна култура,  Музичка култура 

 

 

 

 

 

(епископ, свештеник, ђакон, лаик) и 

увиди њихову повезаност; 

• бити свестан да све Тајне свој 

смисао добијају у Литургији.  

   

7. 

НОВОЗАВЕТНА 

РИЗНИЦА  

26. Анафора светог 

Василија Великог 

27. Литургијски контекст 

молитве Оче наш 

28. "Ако једном од ових 

малих учинисте, мени 

учинисте..." 

29. Христов однос према 

потребитима 

30. Сви сте једно у Христу  

5 

• Анафора светог Василија Великог; 

• Литургијски контекст молитве Оче наш; 

• Ако једном од ових малих учинисте, мени 

учинисте...; 

• Христов однос према потребитима; 

• Сви сте једно у Христу...  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да препозна догађаје из 

историје спасења у Анафори 

Василија Великог; 

• моћи да тумачи молитву Оче наш 

као литургијску молитву; 

• моћи да разуме да братска 

хришћанска љубав своје порекло 

има у примеру Христове љубави; 

• бити свестан да хришћанско 

братољубље превазилази крвно и 

национално порекло; 

• моћи да уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса 3. 

разреда средње школе.  

* Укупан број часова Остали број часова предвиђен је за друге типове часа. 
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Наставни предмет: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Техничар за индустријску фармацеутску технологију 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

35    

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ предмета је да се кроз стицање знања, овладавање вештинама, формирање ставова и система вредности допринесе оспособљавању ученика за компетентан, 

одговоран и ангажован живот у хуманом и демократски уређеном друштву утемељеном на основним људским вредностима, поштовању људских и грађанских 

права, у коме се уважава различитост, остварује солидарност и брига за друге. 

Задаци наставе грађанског васпитања су да ученици: 

- стекну знања о функционисању демократски уређеног друштва, улози грађанина, документима и институцијама које доприносе владавини права;  

- усвоје вредности на којима се заснивају људска права и демократско друштво;  

- развију спремност да делују у духу поштовања демократских вредности;  

- јачају осећање самопоштовања, личног и групног идентитета;  

- разумеју сложеност живота у мултикултуралној заједници и потребу узајамног уважавања и поштовања различитости;  

- јачају осетљивост на појаве нетолеранције, дискриминације, стереотипа и предрасуда;  

- разумеју значај сарадње и заједништва за добробит појединца и друштва, и овладају вештинама рада у групи и групног одлучивања;  

- узму учешће у животу заједнице, покрећу акције и преузимају одговорност за личне одлуке;  

- овладају вештинама успешне комуникације и примењују их у свакодневном животу;  

- разумеју природу и узроке сукоба, упознају технике конструктивног решавања сукоба и примењују их у свакодневном животу;  

- унапреде способности за прикупљање, анализу, организацију, критичку процену, примену и преношење информација из различитих извора релевантних за 

живот у демократском друштву;  

- унапреде способност исказивања сопственог става уз коришћење аргумената;  

- унапреде способности планирања личног и професионалног развоја. 

Садржај 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  

Увод: Упознавање ученика са програмом и начином рада  

I. Демократија и политика  

Ова тематска целина посвећена је одређењу појмова демократије и политике, као предусловима политичке партиципације грађана. Обрађују се механизми 

функционисања и институције демократије, као и начини контроле и ограничења власти у демократском поретку.  

II. Грађанин и друштво  
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Тематска целина посвећена је појму, карактеристикама и вредностима грађанског друштва. Централне теме су: однос државе и грађанског друштва, појам 

грађанина и значај и начин његовог учествовања у политици.  

III. Грађанска и политичка права и право на грађанску иницијативу  

Уводни део ове целине посвећен је појму и култури људских права, као и улози грађана и залагању за остваривање ових права. Детаљније се обрађују право на 

грађанску иницијативу које омогућава партиципацију грађана у процесу доношења одлука и право на самоорганизовање грађана, кроз које се ученици упознају с 

улогом невладиних организација.  

IV. Планирање конкретне акције  

Последња тематска целина пружа ученицима основна знања и вештине које су неопходне за решавање њима важних и блиских проблема, кроз реализацију 

конкретних локалних акција. На овај начин ученици имају прилике да сами узму активно учешће примењујући претходно стечена знања. У оквиру ове целине, 

предвиђене су јавне презентације нацрта акција и резултата у школи. 

Начин остваривања програма 

Програм грађанског васпитања је тако конципиран да су његов циљ и задаци широко постављени у сфери когнитивног (знање, разумевање, опште когнитивне 

вештине и способности), психо-социјалног (ставови, вредности, социјалне вештине и способности) и конативног (активно и одговорно делање) развоја ученика. 

То је могуће остварити ако се садржај програма третира на интегрисан начин, сталним међусобним повезивањем, умрежавањем појмова и појава. Формирање 

ставова и вредности, као и овладавање вештинама, захтева дужи временски период, више прилика за активности ученика које воде разумевању сложених 

феномена и практиковању наученог, а резултат је кумулативног дејства свих активности које се дешавају на часовима грађанског васпитања.  

Уз садржај програма није наведен препоручени број часова по темама и наставници имају слободу у планирању којим редоследом ће поједине садржаје 

обрађивати, на који начин ће то радити, којом динамиком, али увек настојећи да их међусобно повезују и да то води ка остварењу дефинисаних задатака предмета.  

Оствареност задатака у великој мери зависи од начина на који се садржај обрађује и зато је важно посветити пажњу одабиру одговарајућих метода и техника рада 

са ученицима. Дискусије, дебате, пројекти, есеји, реаговање на одређене теме, радионице, демонстрације, симулације, играње улога, вртлог идеја, припрема 

речника, анализа медијских информација, истраживање и анализа добијених резултата, студије случаја, промоције, организовање кампање, покретање акција су 

само неке од активности које су погодне у реализацији овог програма. При примени сложенијих активности (по организацији или трајању) постигнути резултати 

нису најважнији, односно прати се и вреднује како је текла организација, сарадња ученика, поштовање процедура, уочавање тешкоћа, идентификација могућих 

помагача, овладавање вештином представљања постигнутог, размена искуства између група и друго. На тај начин нема неуспешних и свака активност доприноси 

остварењу задатака.  

Посебну пажњу у предмету грађанско васпитање имају продукти ученичких активности који могу бити различите врсте као што су постери, аудио-визуелни 

записи, презентације, прикази резултата истраживања и друго. Они се могу користи при интеграцији или рекапитулацији пређених садржаја, процени 

напредовања ученика као и самопроцени наставника колико успешно ради. Продукти се могу користити и ван групе, на пример на изложби у холу школе, у 

школским новинама, сајту школе, у раду ученичког парламента, у локалној заједници или локалним медијима.  

Како реализација програма треба да се одвија у складу са принципима активне, проблемске и истраживачке наставе са сталним рефлексијама на одговарајуће 

појаве из друштвеног контекста прошлости и још више садашњости посебан захтев за наставнике представља потреба за припремом стално нових, актуелних 

материјала који најбоље одговарају садржају, циљевима и задацима предмета. Они се могу наћи у различитим изворима информација, с тим да треба оспособити и 

охрабривати ученике да и сами проналазе материјале који су погодни за обраду на часовима. Одговарајући филмови (изабрани делови) посебно су погодни за 

предмет грађанско васпитање јер подстицајно делују на ученике да искажу мисли, осећања и ставове. Интернет и различите социјалне мреже такође треба 

укључити у наставу грађанског васпитања јер су то облици комуникације који су блиски младима и на којима се могу препознати и анализирати многи проблеми 

живота у савременом свету.  

Због специфичног статуса предмета, односно могућности да га ученици нису континуирано похађали, или га уопште нису похађали у претходним разредима, за 

очекивати је да у свакој групи постоје ученици са различитим искуством у области грађанског васпитања. Уводни часови су прилика да се направи размена и 
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сагледају знања, ставови, вредности и вештине које поседују ученици у вези са садржајем који ће бити обрађиван. То је полазна основа за планирање реализације 

наставе за сваку конкретну групу. Овај проблем не би требало третирати као препреку за реализацију програма јер наставници могу идентификовати ученике у 

групи који се издвајају својим компетенцијама, припремити за њих посебне захтеве као и укључити их у наставни процес на различите начине, а посебно кроз 

вршњачко подучавање.  

У реализацији овог програма наставници пружају информације, осмишљавају, организују и усмеравају ученичке активности, креирају атмосферу у којој се 

настава одвија, дају повратну информацију, процењују напредовање ученика и оцењују их. Наставници у свом раду могу користити постојеће приручнике 

грађанског васпитања за средње школе, друге приручнике релевантне за образовање за демократију и грађанско друштво као и специјализоване сајтове на којима 

се могу наћи одговарајући текстови, примери, идеје за активности.  

Активности на часу треба да се одвијају у атмосфери где доминира поверење, поштовање различитости, међусобно уважавање, конструктивна комуникација, 

демократске процедуре. Наставник је главни креатор климе на часу и треба да буде свестан да се и на тај начин доприноси остварењу циља предмета.  

За подстицање ученичких активности изузетно су важна питања која им се постављају. Она би требало да буду унапред припремљена, са свешћу шта се њима 

жели постићи у односу на задатке предмета, јасна, захтевна али не и сувише компликована, по тежини различита да би подстакла учешће већег броја ученика.  

Питања добијају пун смисао уколико су праћена одговарајућом повратном информацијом од стране наставника, као и других ученика. Повратна информација 

може бити и ново питање, парафразирање или похвала. Она доприноси остварењу многих задатака, подстицању самопоуздања, учешћа у раду групе и мотивације 

за предмет.  

Садржај грађанског васпитања има природну везу са садржајима других наставних предмета и ученицима треба указивати на ту везу, и по могућности, 

организовати тематске часове са наставницима сродних предмета. 

Начин провере  ученичка постигнућа 

Праћење напредовања ученика започиње иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази и у односу на шта ће се процењивати његов даљи ток 

напредовања. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са 

Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању исхода предмета, као и напредак 

других ученика у групи уз одговарајућу аргументацију. 
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ДЕО 2 НАСТАВНИ ПРОГРАМ В.Обавезни стручни предмети  ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ (Трећи разред)  

Наставни предмет: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Техничар за индустријску фармацеутску технологију 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о наставном плану и програму за стицање обрзовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада хемија, неметали 

и графичарство («Службени гласник РС-Просветни гласник»,  бр. 11/93, 1/94, 6/95, 8/96, 70/2, 10/05, 15/05, 7/08, 11/08, 8/09,  10/13, 11/13, 14/13 и 12/15-

др.правилници) 

Циљ програма електротехника је да ученици стекну знања из области електротехнике и електронике као и да упознају конструкцију, рад и улогу машина, уређаја 

и опреме у електротехници и електроници и њихову примену у хемијској индустрији и индустрији неметала, у свакодневном животу, решавање проблема и 

прирпема за даље образовање и оспособљавање. 

 

Задаци програма електротехника су: 

 – стицање сазнања о основним законима и принципима електротехнике и електронике на којима је заснован рад машина и уређаја; 

 – упознавање конструкције, начина рада и радних карактеристика мотора, генератора, трансформатора, постројења за пренос енергије и уређаја 

електронике примењених у хемијској индустрији и индустрији неметала; 

– подстицање за даљи стручни развој и усавршавање у складу са индивидуалним способностима и потребама друштва; 

– развијање систематичности, прецизности, смисла и одговорности за тимски рад; 

– развијање способност за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневног живота; 

– оспособљеност за примену средстава за заштиту на раду и развијање свест о важности очувања сопственог здравља; 

– развијање свести о значају одрживог развоја и еколошке етике.  

Садржај 

УВОД (1) 

 

Развој електротехнике. Значај електротехнике у савременом свету. 

ЕЛЕКТРОСТАТИКА (5) 

Наелектрисање трењем и додиром. Електростатичка индукција. Кулонов закон. Електрично поље. Линије поља. Потенцијал, потенцијална разлика и напон. 

Проводници и изолатори у електростатичком пољу. Расподела оптерећења. Електрична капацитивност и кондензатори. Капацитивност кондензатора са 

диелектрицима. 
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ЈЕДНОСМЕРНЕ СТРУЈЕ (9) 

Електрична Струја. Јачина и смер. Дејства струје. Први Кирхофов закон. Мерење струје. Омов закон. Мерење напона. Електрична проводност. Отпорници. 

Везивање отпорника. Мерење отпорности. Џулов закон. Примена топлотног дејства. Електрични рад и снага. Мерење електричне снаге. Електрични генератор и 

електро- моторна сила. Напон генератора у простом колу. Пад напона. 

Други Кирхофов закон. 

Пролаз електричне струје кроз електролите. Електролиза. Фарадејеви закони електролизе. Примена електро-хемијског дејства. Електрохемијски генератори. 

Акумулатори. 

Термојонска емисија. Примена. Контактне појаве. Термоелектричне појаве. Мерење температуре термоелементом. Фотоелектричне појаве. Примена. 

ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗАМ (10) 

Електромагнетна сила и магнетна индукција. Магнетно поље проводника са струјом. Узајамно дејство два проводника са струјом. Амперов закон. Магнетни флукс 

и магаетно коло. Подела материје према магнетним својствима. Примена. Електромагнети и примена. Фарадејев закон електромагнетне индукције. Самоиндукција 

и међусобна индукција. Вртложне струје. Електромагнетни и електродинамички инструменти. Мерење напона и снаге.  

 

НАИЗМЕНИЧНЕ СТРУЈЕ (10) 

Основни појмови и величине. Тренутне, максималне и ефективне вредности. Учестаност и фазни став. Отпори у колу наизменичне струје. Термогена, индукативна 

и капацитивна отпорност. Импеданса. 

Снага у колу наизменичне струје. Тренутна, активна, реактивна и привидна снага. Фактор снаге. Напонска резонанца. Трофазне наизменичне струје. Веза навоја 

генератора у звезду. Снага трофазне наизменичне струје. 

 

ПРОИЗВОДЊА И ПРЕНОС ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ (5) 

Кретање електрона кроз вакуум у електричном и магнетном пољу. Катодна цев. 

Производња електричне енергије. Електране. Врсте. постројења. Електричне мреже високог и ниског напона. 

 

ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ (12) 

 

Трансформатори. Принцип рада. Врсте. Примена. Асинхрони мотори. Врсте и примена. Обртно магнетно поље. Принцип рада асинхроног мотора. Пуштање у рад, 

регулација брзине и промена смера обртаја асинхроних мотора. Синхроне машине. Принцип рада. Генератори и мотори једносмерне струје. Принцип рада и 

примена. Комутаторне машине. Примена. 

Електромоторни погон. 

Дејство електричне струје на човека. Заштита од удара. 

 

ЕЛЕКТРОНИКА (18) 

Полупроводници. ПН спој. Диоде. Транзистори. Тиристори. Интегрисана кола. Исправљачи, врсте, примена. Стабилизатори Напона. Појачивачи, примена.  

Електронски генератори. Врсте, примена. 

Аутоматизација у хемијској индустрији и индустрији неметала. 

Микропроцесори и њихова примена. 

Начин остваривања програма 

Садржаји овог програма дефинисани су тако да ученици стекну основна знања о машинама, уређајима и опреми у електротехници и електроници и њиховој 
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примени у савременим технологијама у хемијској индустрији и индустрији неметала. 

Садржаји програма су разврстани у тематске целине и треба их реализовати према сачињеним плановима рада. 

При остваривању садржаја овог програма треба успоставити корелацију са садржајима физике и рачунарства и информатике. Поред сваке тематске целине дат је 

број часова за обраду новог градива, понављање, утврђивање и проверу знања ученика. Наведени број часова, наставнику индиректно сугерише обим, дубину и 

начин интерпретације градива.  

У уводном делу програма треба објаснити развој електротехнике у савременом свету. 

Садржаје тематске целине електростатика реализовати тако да ученици стекну основна знања о начинима наелектрисања и о врстама проводника. При обради 

кондензатора, треба нагласити утицај диелектричне средине на капацитивност. Приликом обраде комбиноване везе кондензатора ученици треба да науче да 

препознају који су елементи везани редно, а који паралелно, да препознају делимичне напоне и количине електрицитета. Потребно је урадити неколико бројних 

примера на часу. 

При обради садржаја једносмерне струје треба нагласити такође и улогу електричног поља. Обновити појам рада у електричном пољу и потенцијала из 

електростатике. У оквиру анализе кола са више генератора и пријемника, може да се провери даје рад по затвореној путањи нула (збир свих напона у колу), као и 

да напон не зависи од пута, него од положаја тачке у колу. 

О електромагнетизму треба нагласити везу између струјних кретања и могнетних појава. Магнетну индукцију извести преко силе. Приликом објашњавања силе, 

електромагнетне и електродинамичке треба нагласити да се јављају као последица два поља и на тај начин објаснити одређивање њиховог смера. 

За остваривање садржаја о наизменичној струји потребно је знање из тригонометријских функција. За ово треба припремити ученике уз сарадњу са наставником 

математике. Ученици треба да схвате како се елементи појединачно понашају у колу наизменичне струје (отпорник, калем, кондензатор) да би их, користећи 

стечене појмове, лако уклапали у комбиноване везе елемената. 

Ученици треба да упознају и основне мерне инструменте и методе мерења. Указати и на важност тачности мерења. Принципе рада електромагнетних и 

електродинамичких инструмената обрадити као пример дејства електромагнетне силе. 

У оквиру тематске целине производња и пренос електричне енергије ученици треба да науче начине производње и преноса. 

Ученицима треба објаснити и широко поље примене различитих електричних машина, како у процесу производње тако и на другим пољима људске делатности 

као и на значај њихове оптималне експлоатације и важност мера и средстава заштите. 

Неопходно је истаћи и све већу примену електронских склопова у индустрији и шире, као и важност електронике у аутоматизацији процеса производње у 

хемијској индустрији и индустрији неметала. 

Начин провере  остварености исхода 

Праћење напредовања ученика започиње иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази и у односу на шта ће се процењивати његов даљи ток 

напредовања. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са 

Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању исхода предмета, као и напредак 

других ученика у групи уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ФИЗИЧКА ХЕМИЈА 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Техничар за индустријску фармацеутску технологију 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70 70   

Недељни фонд часова: 2 2   

Правилник о наставном плану и програму за стицање обрзовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада хемија, неметали 

и графичарство («Службени гласник РС-Просветни гласник»,  бр. 11/93, 1/94, 6/95, 8/96, 70/2, 10/05, 15/05, 7/08, 11/08, 8/09,  10/13, 11/13, 14/13 и 12/15-

др.правилници) 

Циљ програма физичке хемије је да ученици стекну потребна знања о микроскопској структури материје и њеном утицају не енергетске промене система у 

макроскопским размерама. Ученици треба да упознају и физичке узроке хемијских реакција, законе који повезују хемијске и енергетске промене да би могли да 

објасне ток хемијских реакција и схвате процесе у хемијској индустрији и фармацеутској индустријској производњи. 

Задаци програма физичке хемије су: 

 оспособљавање ученика да закључују о физичким и хемијским својствима материје на основу унутрашње структуре; 

 стицање знања о термодинамичким, хемијским и електрохемијским процесима; 

 примена стечених знања у технолошким процесима; 

 повезивање теоријских знања са експерименталним подацима; 

 оспособљавање ученика самостално користе табеларне и графичке приказе; 

 развијање стваралачких способности ученика за самосталан експерименталан рад; 

 формирање правилног односа према раду; 

 подстицање стручног развоја и усавршавање ученика у складу са њиховим индивидуалним способностима. 

Садржај 

СТРУКТУРА МАТЕРИЈЕ И НУКЛЕАРНИ ПРОЦЕСИ (13) 

Катодни зраци. Природна радиоактивност. Фајанс-Содијев закон помака. Каналски зраци. Вештачка радиоактивност. Атомски модели. Планкова квантна теорија. 

Фотоелектрични ефекат. Спектар електромагнетног зрачења. Атомска фисија и фузија. Нуклеарна енергија и дефект масе. Мерење и детекција радиоактивног 

зрачења. Примена изотопа. 

 

АГРЕГАТНА СТАЊА МАТЕРИЈЕ (12) 

Кретање честица. Гасовито агрегатно стање. Основни гасни закони. Идеални и реални гасови. Течно агрегатно стање. Напон паре и топлота испаравања. 

Вискозност течности. Површински напон. Чврсто агрегатно стање. Кристали. Зеолити. 

 

ДИСПЕРЗНИ СИСТЕМИ И ФИЗИЧКА РАВНОТЕЖА (23) 

Подела дисперзних система. Колоидни системи. Класификација колоидних система. Молекуларно-кинетичка својства колоидних система. Наелектрисање 

колоидних честица. Електрокинетичке појаве. Оптичка својства колоидних система. Стабилност колоидних система. Коагулација. Емулзије и емулгатори. Прави 
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раствори. Растварање. Напон паре раствора. Раулов закон. Криоскопија и ебулиоскопија. Дифузија. Осмоза и осмотски притисак. Смеше двеју течности које се 

потпуно мешају. Смеше са максималном температуром кључања. Смеше са минималном температуром кључања. Течности које се делимично мешају. Течности 

које се не мешају. Фазни дијаграм и Гибсово правило фаза. Двокомпонентни системи чврстих супстанци. 

 

ХЕМИЈСКА ТЕРМОДИНАМИКА (22) 

Унутрашња енергија. Први закон термодинамике. Примена Првог закона термодинамике на разне процесе. Моларна и специфична топлота. Енталпија. Енергетски 

ефекти хемијских реакција. Повратни и неповратни процеси. Други закон термодинамике. Ентропија. Слободна енергија и равнотежа. Спонтаност процеса. Трећи 

закон термодинамике. Демонстрациони огледи 

Трансформације енергије. Дифузија. Мешање гасова. Мешање куглица. Мешање течности. Одређивање прага коагулације. Спонтане реакције. Пресићени 

раствори. Напон паре. Фотоелектрични ефекат. Вискозност течности. Капиларне појаве. 

 

ВЕЖБЕ (70) 

 

Вежба: Припрема за рад у лабораторији. Извори опасности. Мере заштите на раду. 

Вежба: Грешке при мерењу. 

Вежба: Одређивање степена радиолошке контаминације.  

Вежба: Провера Бојл-Мариотовог закона.  

Вежба: Провера Геј-Лисаковог закона.  

Вежба: Провера Шарловог закона. 

Вежба: Одређивање моларне масе Виктор-Мајеровом методом. 

Вежба: Одређивање густине кисеоника. 

Вежба: Одређивање напона паре и моларне топлоте испаравања. 

Вежба: Одређивање моларне масе дестилацијом воденом паром.  

Вежба: Одређивање температуре топљења кристалних супстанци. 

Вежба: Одређивање растворљивости СО2 у води.  

Вежба: Одређивање растворљивости неорганских соли на разним температурама. 

Вежба: Одређивање моларне масе криоскопском методом.  

Вежба: Одређивање воде додате млеку криоскопском методом. 

Вежба: Одређивање еутектичке тачке двокомпонентног система.  

Вежба: Одређивање односа моларних топлота при сталном притиску и сталној запремини код гасова. 

Вежба: Одређивање топлотног капацитета калориметра.  

Вежба: Одређивање топлоте растварања.  

Вежба: Одређивање топлоте неутрализације.  

Вежба: Провера Хесовог закона. 

Начин остваривања програма 

Програмски садржаји овог предмета су организовани у тематске целине за које је  наведен оријентациони број часова за реализацију. Наставник, при изради 

оперативних планова, дефинише степен прораде садржаја и динамику рада, водећи рачуна да се не наруши целина наставног програма, односно да свака тема 

добије адекватан простор и да се планирани циљеви и задаци предмета остваре. При томе, треба имати у виду да формирање ставова и вредности, као и 
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овладавање вештинама представља континуирани процес и резултат је кумулативног дејства целокупних активности на свим часовима предмета физичка хемија 

што захтева већу партиципацију ученика, различита методска решења, велики број примера и коришћење информација из различитих извора. 

Садржај (предмета) има природну везу са садржајима других предметима. Ученицима треба стално указивати на ту везу, и по могућности, са другим 

наставницима организовати тематске часове. Осим тога, ученицима треба указивати и на везу са предметима које ће тек изучавати водећи рачуна о образовном 

профилу у коме се програм реализује. На тај начин знања, ставови, вредности и вештине стечене у оквиру наставе овог предмета добијају шири смисао и 

доприносе остваривању  општих образовних и васпитних  циљева, посебно оних који се односе на унапређивање когнитивног, емоционалног и социјалног развоја 

ученика. 

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; самопроцену; презентацију својих радова и групних пројеката и ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

Место извођења наставе: теоријске часове изводити у кабинету са одговарајућим наставним средствима.  

 Часове вежби изводити у одговарајућој лабораторији или погонима фабрике хемијске индустрије, при чему се одељења деле у две групе. 

Начин провере  остварености исхода 

Праћење напредовања ученика започиње иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази и у односу на шта ће се процењивати његов даљи ток 

напредовања. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са 

Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању исхода предмета, као и напредак 

других ученика у групи уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: СИРОВИНЕ ЗА ФАРМАЦЕУТСКЕ ПРОИЗВОДЕ 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Техничар за индустријску фармацеутску технологију 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

70    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о наставном плану и програму за стицање обрзовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада хемија, неметали 

и графичарство («Службени гласник РС-Просветни гласник»,  бр. 11/93, 1/94, 6/95, 8/96, 70/2, 10/05, 15/05, 7/08, 11/08, 8/09,  10/13, 11/13, 14/13 и 12/15-

др.правилници) 

Циљ програма сировине за фармацеутске производе је стицање знања о сировинама за добијање фармацеутских производа. 

 

Задаци програма сировине за фармацеутске производе су: 

– упознавање врста сировина за добијање фармацеутских производа; 

– стицање знања о основним сировинама природног и синтетичког порекла, њиховим својствима и лековитости; 

– да науче додатне сировине и воду, њихова својства и улогу при добијању фармацеутских производа; 

развијање систематичности, прецизности, уредности, смисла за економичност, одговорност приликом обављања радних задатака у индустријским погонима. 

Садржај 

УВОД (2) 

Сировине за добијање фармацеутских производа. Врсте, својства и употреба. 

 

СИРОВИНЕ БИЉНОГ ПОРЕКЛА (14) 

Алкалоиди, гликозиди, танини, сапонини, слузи, пектини, гума, етарска уља, смеше ароматичних једињења (смоле и балзами), масти, уља и воскови, витамини. 

 

СИРОВИНЕ ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА (14) 

Анаболици, мед, млеч, масти уља, воскови, више масне киселине, виши масни алкохоли, ензими, стероли и њихови деривати, протеини. 

 

СИРОВИНЕ МИНЕРАЛНОГ ПОРЕКЛА (12) 

Минералне масти, уља и воскови, силицијумове земље, каолин, талк, калцијумкарбонат, магнезијумпероксид, сумпор, жива, гважђе и њихова једињења, 

салицилна киселина, алдехиди, кетони. 

 

СИНТЕТИЧКЕ СИРОВИНЕ (11) 

Површинске активне материје. Синтетичке масти, уља и воскови. 

 

ДОДАТНЕ СИРОВИНЕ (9) 
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Конзерванси. Средства за допуњавање. Средства за растварање. Средства за везивање. Средства за клизање. Антиоксиданси. Адсорпциона средства. 

Средства за корекцију укуса и мириса. Средства за бојење. 

 

ВОДА (8) 

Подела воде, тврдоћа воде. Пречишћавање воде(таложење, флокулација, филтрација). Дестилована вода. Вода за индустријске сврхе-деминерализована вода. Вода 

за индустријску производњу фармацеутских производа. 

Начин остваривања програма 

Концепција програма овог предмета омогућава ученицима да стекну знања о основним сировинама за фармацеутске производе. 

Садржаји програма су разврстани у тематске целине и треба их реализовати према сачињеним плановима рада: годишњим, месечним и недељним. 

Природа садржаја програма захтева да се свака наставна јединица обради одговарајућом методом рада и са савременим наставним средствима. 

У уводном делу програма треба објаснити ученицима које се сировине користе за добијање фармацеутских производа. Такође, треба објаснити поделу, својства и 

могућност употребе ових сировина. 

Садржаје тематске целине сировине биљног порекла реализовати тако да ученици науче које су то сировине и да стекне јасну слику о биљним сировинама. 

Посебно треба нагласити значај ових сировина за добијање фармацеутских производа, првенствено у индустријској производњи.  

У вези са садржајима тематске целине сировине животињског порекла, поред њиховог значаја за фармацеутску производњу треба ученицима објаснити како 

делују и њихову улогу у овој производњи. 

Усвајањем садржаја тематске целине сировине минералног порекла, ученици треба да стекну знања о њиховим својствима, начину добијања и улози у процесима 

фармацеутске технологије. 

Садржаје тематске целине синтетичке сировине треба обрадити тако да ученици схвате шта су површински активне материје, како се деле и механизам деловања. 

Такође, при реализацији садржаја ове тематске целине треба обрадити синтетичке масти, уља и воскове, са посебним освртом на њихова својства и примену. 

У оквиру садржаја тематске целине додатне сировине ученици треба да науче врсте, намену и деловање приликом процеса за добијање фармацеутских производа. 

Садржаје тематске целине о води објаснити тако да ученици науче поделу воде и њен значај за ову производњу. Такође, треба обрадити савремене методе 

пречишћавања воде и поступке припреме воде за добијање фармацеутских производа. 

Начин провере  остварености исхода 

Праћење напредовања ученика започиње иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази и у односу на шта ће се процењивати његов даљи ток 

напредовања. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са 

Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању исхода предмета, као и напредак 

других ученика у групи уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ТЕХНОЛОГИЈА ФАРМАЦЕУТСКИХ ПРОИЗВОДА 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Техничар за индустријску фармацеутску технологију 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70 105  30 

Недељни фонд часова: 2 3   

Правилник о наставном плану и програму за стицање обрзовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада хемија, неметали 

и графичарство («Службени гласник РС-Просветни гласник»,  бр. 11/93, 1/94, 6/95, 8/96, 70/2, 10/05, 15/05, 7/08, 11/08, 8/09,  10/13, 11/13, 14/13 и 12/15-

др.правилници) 

Циљ програма технологије фармацеутских производа је стицање знања о савременој производњи у области фармацеутске технологије. 

Задаци програма технологије фармацеутских производа су: 

– стицање знања о улози о задатку и значају фармацеутских производа; 

– овладавање трајним знањима о поступцима за добијање производа фармацеутске технологије у индустријским условима; 

– схватање хемизма процеса и уочавање законитости који условљавају правилно извођење процеса у оквиру ове технологије; 

– развијање путем самосталног рада способности ученика да повезују теорију са праксом и формирање правилног односа према раду;  

– оспособљавање за систематичност, прецизност, смисао за економичност и одговорност при обављању послова и радних задатака у индустријским 

погонима фармацеутске технологије. 

Садржај 

ДЕФИНИЦИЈА ФАРМАЦЕУТСКИХ ПРЕПАРАТА И ЊИХОВА КЛАСИФИКАЦИЈА (6) 

Појам фармацеутског препарата. Идентификација фармацеутских препарата који имају лековито дејство. Подела лекова, механизам дејства лека. 

 

ТЕХНОЛОГИЈА ПРЕПАРАТА НА БАЗИ ВОДЕНИХ РАСТВОРА (12) 

Препарати у облику раствора. Техника прављења и подела водених раствора. Ароматичне воде, шумећи напици, колоидни раствори, микстура, енемата, раствори 

за испирање и сирупи. 

 

ТЕХНОЛОГИЈА ПРЕПАРАТА НА БАЗИ НЕВОДЕНИХ РАСТВОРА (10) 

Подела и израда алкохолних раствора. Израда уљаних раствора. Подела и израда еликсира. Основни појмови о осталим неводеним растворима: етарско-алкохолни 

и лепљиви. 

 

ТЕХНОЛОГИЈА ТЕЧНИХ ЛЕКОВИТИХ ПРЕПАРАТА КОЈИ СЕ ДОЗИРАЈУ У КАПИМА (6) 

Дефиниција, подела и израда: капи за ухо, капи за нос и капи за очи. 

 

ТЕХНОЛОГИЈА ТЕЧНИХ ЛЕКОВИТИХ ПРЕПАРАТА КОЈИ СЕ ИЗРАЂУЈУ СТЕРИЛИЗАЦИЈОМ (14) 

Ињекције, дефиниција, подела према месту апликације, састав, израда и лабораторијска контрола. Инфузије, дефиниција подела према намени, састав, израда и 
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контрола. Лиофилизати, дефиниција и израда. 

 

ТЕХНОЛОГИЈА ПРЕПАРАТА КОЈИ СЕ ДОБИЈАЈУ ЕКСТРАКЦИЈОМ (8) 

Врсте (методе) екстракције. Препарати који се добијају екстракцијом: мацерата, инфуза, декокта, екстракта, тинктур. 

 

ТЕХНОЛОГИЈА ПОЛИФАЗНИХ СИСТЕМА (14) 

Основни појмови полифазних система. Дефиниција, подела и израда суспензија. Појам емулзија, врсте и емулгатори. Техника израде емулзија. Дефиниција и 

подела лосиона. 

 

ВЕЖБЕ (105) 

 

ПРИПРЕМА ЗА РАД У ЛАБОРАТОРИЈИ (6) 

Упознавање са начином чишћења и одржавања прибора и посуђа које се користи у фармацеутској технологији. Чишћење и одржавање просторија у којима се 

одвија технолошки процес израде лекова. 

 

ДОБИЈАЊЕ ПРЕПАРАТА НА БАЗИ ВОДЕНИХ РАСТВОРА (24) 

Добијање препарата на бази водених раствора у лабораторијиским и погонским условима: микстуре, ароматичне воде, колоидни раствори и остали водени 

раствори. 

 

 

ДОБИЈАЊЕ ПРЕПАРАТА НА БАЗИ НЕВОДЕНИХ РАСТВОРА (12) 

Добијање препарата на бази неводених раствора у лабораторијским и погонским условима: израда алкохолних раствора, уљаних и етарско-алкохолних. 

 

ДОБИЈАЊЕ ПРЕПАРАТА КОЈИ СЕ ДОЗИРАЈУ У КАПИМА (6) 

Добијање препарата који се дозирају у капима у лабораторијским и погонским условима. 

 

ДОБИЈАЊЕ ЛЕКОВИТИХ ПРЕПАРАТА СТЕРИЛИЗАЦИЈОМ (15) 

Добијање препарата у индустријским погонима: ињекционих раствора, инфузија и лиофилизата. 

 

ДОБИЈАЊЕ ПРЕПАРАТА ЕКСТРАКЦИЈОМ (21) 

Израда препарата мацерацијом и преколацијом. Издвајање алкалоида и етарских уља у Сокслетовом апарату. 

ДОБИЈАЊЕ ПОЛИФАЗНИХ СИСТЕМА (21) 

Добијање полифазних система у лабораторијским и погонским условима: суспензија, емулзија и лосиона. 

 

НАСТАВА У БЛОКУ (30) 

Праћење процеса добијања препарата на бази водених раствора и опслуживање машина, апарата и уређаја. Праћење процеса добијања препарата на бази 

неводених раствора и опслуживање, машина, апарата и уређаја. Праћење процеса израде капи за нос, ухо и очи. Праћење процеса рада аутоклава и његово 

опслуживање. Праћење процеса израде супозиторија, емулзија и лосиона. 
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Начин остваривања програма 

Концепција програма овог предмета омугућава ученицима да стекну знања о процесима добијања производа фармацеутске технологије. 

Садржаји су разврстани у тематске целине по логичном редоследу појединих фаза процеса добијања производа ове технологије. 

Садржаје овог програма треба реализовати према сачињеним плановима рада, одговарајућом методом рада за сваку наставну јединипу и коришћењем савремених 

наставних средстава.У уводном делу програма треба упознати ученике са појмом и идентификацијом фармацеутских препарата који имају лековито дејство, 

поделом лекова и дејством лека. 

Садржаје тематске целине технологија препарата на бази водених раствора објаснити тако да ученици схвате који су то раствори. Треба обрадити и технике 

изараде ароматичних вода, шумећих напитака, колоидних раствора, микстура, енемата, растворе за испирање и њихов значај за човека. 

При обради садржаја тематске целине технологија препарата на бази неводених раствора, ученици треба да науче поделу алкохолних и уљаних раствора, њихово 

прављење, израду еликсира и осталих неводених раствора. 

Усвајањем садржаја тематске целине технологија течних лековитих препарата који се дозирају у капима ученици треба да стекну знања о поступцима добијања 

капи за ухо, нос и очи. Треба нагласити њихов значај за човека. 

У оквиру садржаја тематске целине технологија лековитих препарата који се израђују стерилизацијом, ученици треба да науче шта су ињекције, инфузије и 

лиофилизати и њихову израду. 

Садржаје тематске целине технологија препарата добијених екстракцијом треба реализовати тако да ученици науче поступке добијања мацерата, инфуза, декокта, 

екстракта и тинктура, њихов значај и могућност примене. 

У вези са садржајима тематске целине технологија полифазних система ученици треба да стекну знања о основним појмовима полифазних система, суспензији и 

емулзији, да науче дефиницију и поделу. Ученици треба да овладају и техникама израде емулзија и лосиона и да науче њихова својства и могућност примене. 

При остваривању садржаја тематске целине технологија лековитих масти, обратити пажњу на дефиницију лековотих масти, поделу и поступке израде. Указати на 

њихову примену и значај. 

Садржаје тематске целине технологија супозиторија треба реализовати тако да ученици стекну знања о супозиторијама и подлогама за израду супозиторија. 

Објаснити добијање супозиторија. Посебну пажњу треба обратити на дефиницију, место апликације и израду лековитих штапића. Ученицима треба указати на 

позитивне аспекте примене супозиторија и лековитих штапића. 

У оквиру садржаја тематске целине технологија чврстих фармацеутских производа, објаснити ученицима поделу чврстих производа и оспособити ученике да 

овладају поступцима за израду таблета, дражеја, капсула, прашкова и препарата са депо (продуженим) дејством. 

Садржај тематске целине технологија биолошких препарата реализовати тако да ученици схвате шта су серуми, вакцине, антибиотици и значај ових производа за 

човека. Такође, ученицима треба објаснити поступак добијања серума, вакцина и антибиотика. 

Код обраде садржаја тематске целине амбалажирање и складиштење фармацеутских производа, ученике треба научити која се амбалажа користи, начин паковања 

и како се складиште фармацеутски производи. 

Садржај сваке од наведених технологија прате садржаји вежби. Вежбе треба реализовати тако да се ученици оспособе да добијају производе фармацеутске 

технологије у лабораторијским условима и погонима фармацеутске индустрије. 

Садржаје наставе у блоку треба обрадити тако да ученици прошире и конкретизују стечена теоријска и практична знања везана за сваку од наведених технологија 

за добијање одређених производа. 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика започиње иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази и у односу на шта ће се процењивати његов даљи ток 

напредовања. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са 

Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању исхода предмета, као и напредак 

других ученика у групи уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: БИОХЕМИЈА 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Техничар за индустријску фармацеутску технологију 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70   30 

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о наставном плану и програму за стицање обрзовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада хемија, неметали 

и графичарство («Службени гласник РС-Просветни гласник»,  бр. 11/93, 1/94, 6/95, 8/96, 70/2, 10/05, 15/05, 7/08, 11/08, 8/09,  10/13, 11/13, 14/13 и 12/15-

др.правилници) 

Циљ програма биохемије је упознавање основних биохемијских промена, процеса и закона који су неопходни за разумевање и тумачење природних појава. 

 

Задаци програма биохемије су: 

– уочавање значаја биохемије као науке о савременом животу; 

– упознавање физичко-хемијских својстава појединих хемијских једињења, организама, ткива и ћелија; 

– овладавање знањима која су потребна за рад у фармацеутској производњи. 

Садржај 

УВОД (1) 

Значај биохемије за хемијско-прерађивачку и фармацеутску индустрију. 

 

ГРАЂА ЋЕЛИЈЕ (2) 

Грађа ћелије. Еукариоти и прокариоти. Мембране. Вода и њена улога у биохемијским процесима. Макро и микроелементи. 

 

УГЉЕНИ ХИДРАТИ (10) 

Улога, својства и подела угљених хидрата. Моносахариди, дисахариди и полисахариди. Глуколиза. Циклус лимунске киселине. Циклус пентозе фосфата. 

 

ЛИПИДИ (13) 

Хемијска структура и подела липида. Масне киселине, физичка и хемијска својства. Природне масне киселине, резервне и органоћелијске. Триацилоглицероли, 

хемијска структура. Природне масти, физичка и хемијска својства (хидролиза, алкохолиза). Сложени липиди (воскови, стероиди, холестерол, жучна киселина). 

 

ВИТАМИНИ (5) 

Витамини, класификација, карактеристике и функција. Дневне потребе витамина. 
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ПРОТЕИНИ (14) 

Аминокиселине, физичка и хемијска својства, подела. Есенцијалне и неесенцијалне аминокиселине. Пептидна веза. Структура протеина, својства и подела. Прости 

протеини. Протеиди: фосфопротеиди, нуклеопротеиди, гликопротеиди, липопротеиди. Нуклеинске киселине. Р^К, К^К и њихова улога. Метаболизам 

аминокиселина. Путеви разградње аминокиселина до ацетил СоА. Циклус урее. 

 

ЕНЗИМИ (8) 

Биокатализатори, механизам деловања. Опште одлике ензима, Активни центар. Класификација ензима. Дејство спољних фактора (рН, температура) на активност 

ензима. Специфичност дејства ензима. Инхибитори. Коензими, дејство, однос према ензимима. NDA (Р), FАD, СоАSН, СYТ, АТР и остали коензими. 

 

ХОРМОНИ (6) 

Улога и подела хормона. Систематизација хормона према значају у организму (хијерархија хормона). 

 

АНТИБИОТИЦИ (8) 

Биохемијско дејство антибиотика. Производња антибиотика, стрептомицин, хлорамфеникол, тетрациклин, цефалоспорин, дихидротрептамицин. Ценицилин, 

разградња ћелијског зида бактерија. 

 

АЛКАЛОИДИ (3) 

Физичка и хемијска својства алкалоида. Значај алкалоида у синтези фармацеутски активних супстанци. Токсичност алкалоида на људски организам. 

 

НАСТАВА У БЛОКУ (30) 

 

Утицај рН и температуре на брзину ензимом катализоване хемијске реакције. Екстракција и квантитативно одређивање витамина С. Квалитативне и 

квантитативне методе за оређивање угљених хидрата. Сапонификација триацилоглицерола. Одређивање масних бројева (киселински број, укупне масне киселине, 

јодни број). Добијање холестерола из мозга животиња. Експерименталне методе за одређивање аминокиселина. Квантитативне реакције за одређивање протеина. 

Хроматографско раздвајање аминокиселина. Издвајање К^К из ћелија квасца. Хидролиза RNК. Издвајање RNК из ћелија еукариота. 

Начин остваривања програма 

Биохемија представља једну од научних области која ће послужити ученицима као основ за успешније праћење наставе и овладавање  знањима из стручних 

предмета. Пошто се овај предмет проучава после микробиологије, потребно је водити рачуна о повезаности и допуњавању ова два предмета. 

Изучавање програма биохемије почиње упознавањем са значајем ове науке за хемијску индустрију, и за индустријску фармацеутску производњу. 

При обради садржаја тематске целине грађа ћелије, ученици треба да науче структуру ћелије и да стечена знања повежу са одговарајућим садржајима из предмета 

микробиологија. 

У оквиру садржаја тематске целине ензими, ученици треба да стекну знања о својствима ензима и њихову функцију у убрзавању биохемијских процеса. Из сваке 

класе проучити одговарајуће ензиме и механизам њиховог деловања. Ученици треба да науче однос кофактора ензима и коензима.  

При обради садржаја тематске целине витамини, ученици треба да стекну знања шта су витамини, поделу према растворљивости, њихову улогу у људском 

организму и дневне потребе. 

Приликом обраде садржаја тематске целине хормони, ученици треба да науче поделу и улогу хормона у организму. Треба да стекну основна знања о хормонима 

хипофизе, панкреаса, надбубрежне жлезде, штитне жлезде, полним и осталим хормонима. 

У оквиру садржаја тематске целине угљени хидрати ученици треба да науче шта су моносахариди, дисахариди, полисахариди и Кребсов циклус. 
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Садржаје тематске целине липиди реализовати тако да се прво обнови градиво из органске хемије. Ученици треба да науче хемијску структуру 

триацилоглицерола, својства масних киселина и природних масти. При проучавању сложених липида, посебну пажњу обратити на воскове. 

Садржаје тематске целине протеини, реализовати тако да ученици науче структуру аминокиселина, да би схватили својства и поделу. Ученици треба да разликују 

есенцијалне од неесенцијалних аминокиселина. Такође, треба да науче пептидну везу, структуру, својства и поделу протеина. Такође, треба да стекну знања о 

разградњи аминокиселина до ацетил – СоА и циклус урее, кроз који се токсични амонијак преводи у нетоксичну уреу. 

У вези са садржајима тематске целине антибиотици настојати да ученици науче биохемијско дејство антибиотика и антибиотике који се код нас производе. 

Садржаје тематске целине алкалоиди обрадити тако да ученици науче њихова физичка и хемијска својства и употребу у синтези фармацеутски активних 

супстанци. 

Предвиђене вежбе треба реализовати у школским лабораторијама за органску хемију и микробиологију. 

Садржаје наставе у блоку треба обрадити тако да ученици конкретизују стечена теоријска знања. 

Начин провере  остварености исхода 

Праћење напредовања ученика започиње иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази и у односу на шта ће се процењивати његов даљи ток 

напредовања. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са 

Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању исхода предмета, као и напредак 

других ученика у групи уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: МАШИНЕ, АПАРАТИ И ОПЕРАЦИЈЕ 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Трећи 

Образовни профил: Техничар за индустријску фармацеутску технологију 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

70 70   

Недељни фонд часова: 2 2   

Правилник о наставном плану и програму за стицање обрзовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада хемија, неметали 

и графичарство («Службени гласник РС-Просветни гласник»,  бр. 11/93, 1/94, 6/95, 8/96, 70/2, 10/05, 15/05, 7/08, 11/08, 8/09,  10/13, 11/13, 14/13 и 12/15-

др.правилници) 

Циљ програма машине, апарати и операције је стицање знања и вештина о машинама, апаратима и технолошким операцијама у фармацеутској индустрији и 

оспособљавање ученика да стечена знања примењују у пракси. 

 

Задаци програма машине, апарати и операције су: 

– стицање знања о механичким, топлотним и дифузионим операцијама; 

– упознавање принципа рада машина и апарата који су заступљени у фармацеутској индустрији; 

– оспособљавање ученика да рукују машинама, апаратима и мерно-регулационом опремом; 

– развијање систематичности, прецизности, смисла за економичност и одговорност за обављање радних задатака у индустријским погонима. 

 

Садржај 

ОСНОВИ ТОПЛОТНИХ ОПЕРАЦИЈА (18) 

Општи појмови о топлоти. Примена топлоте у пракси : загревање, хлађење, топљење, стерилизација. Типови стерилизације: стерилизација врућим сувим 

ваздухом, засићеном воденом паром, стерилизација пламеном и у кључалој води. 

Закони преношења топлоте, провођење, прелаз и пролаз. Размена толоте: размењивачи топлоте. Хлађење и кондензовање – кондензатори. 

 

УКУВАВАЊЕ (6) 

Испаравање и укувавање. Укувачи: отворени и затворени. Укувавање под сниженим притиском, вишестепено укувавање, укувач са размазним филмом. 

 

ДЕСТИЛАЦИЈА И РЕКТИФИКАЦИЈА (14) 

Дестилација. Типови течних смеша и начини раздвајања. Фазни и равнотежни дијаграм. Уређаји за дестилацију: атмосферска дестилација и под сниженим 

притиском, дестилација са воденом паром. 

Ректификација, теоријски и реални под, рефлуксни однос. Ректификациона колона. 

 

ВЛАЖЕЊЕ И СУШЕЊЕ (14) 

Теоријски основи дифузионих операција: механизам преноса масе, закон дифузије и брзина дифузије. 
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Влажност материјала, врсте влажности. Влажност ваздуха. Кондиционисање ваздуха. 

Сушење материјала и фактори брзине сушења. Сушнице: коморна, обртна. Сушење у вакууму, сушење распрскавањем. Сушење флуидизацијом. 

 

 

РАСТВАРАЊЕ И КРИСТАЛИЗАЦИЈА (4) 

Теорија растварања и кристализације. Уређаји: кристализатор са принудним хлађењем, вакуум кристализатор. 

 

ЕКСТРАКЦИЈА (6) 

Екстракција, фактори екстракције и врсте екстракције. Екстрактори, затворени екстрактор, противструјни пужни екстрактор. 

 

АПСОРПЦИЈА И АДСОРПЦИЈА (8) 

Теорија и врсте апсорпције. Апсорбери: колона са пуњењем, колона са подовима, апарати за филмску апсорпцију. 

Теорија и врсте адсорпције. Адсорбенси. Апарати са непокретним слојем адсорбенса. Контактна филтрација. 

 

ВЕЖБЕ (70) 

 

ОСНОВИ ТОПЛОТНИХ ОПЕРАЦИЈА (24) 

Мерење температуре, избор термометара и принципи мерења. Производња засићене водене паре, парни котао. Аутоклав. Стерилизатор суви. Преношење топлоте. 

Размењивачи топлоте. 

 

УКУВАВАЊЕ (8) 

Материјални и топлотни биланс укувача. Коефицијент искоришћења грејне паре код отвореног и затвореног укувача. Степен концентрисања. 

 

ДЕСТИЛАЦИЈА И РЕКТИФИКАЦИЈА (8) 

Дестилација смеша које се у потпуности мешају. Одређивање ефикасности ректификационе колоне. 

 

ВЛАЖЕЊЕ И СУШЕЊЕ (12) 

Одређивање влажности ваздуха. Сушење у етажној сушници. Сушење у обртној сушници. 

 

РАСТВАРАЊЕ И КРИСТАЛИЗАЦИЈА (4) 

Прављење засићеног раствора и кристализација са принудним хлађењем. 

 

ЕКСТРАКЦИЈА (4) 

Сокслетов апарат. Издвајање компонената из биолошких материјала. 

АПСОРПЦИЈА И АДСОРПЦИЈА (10) 

Апсорпција угљендиоксида у води и натријум-хидроксиду. Адсорпција на активном угљу или силикагелу. 

Начин остваривања програма 

Концепција програма овог предмета омогућава ученицима да стекну теоријско и практично знање о машинама, апаратима и операцијама при процесима у 
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хемијској индустрији. 

Програмски садржаји овог предмета су организовани у тематске целине за које је  наведен оријентациони  број часова за реализацију. Наставник, при изради 

оперативних планова, дефинише степен прораде садржаја и динамику рада, водећи рачуна да се не наруши целина наставног програма, односно да свака тема 

добије адекватан простор и да се планирани циљеви и задаци предмета остваре. При томе, треба имати у виду да формирање ставова и вредности, као и 

овладавање вештинама представља континуирани процес и резултат је кумулативног дејства целокупних активности на свим часовима предмета машине, апарати 

и операције са аутоматиком што захтева већу партиципацију ученика, различита методска решења, велики број примера и коришћење информација из различитих 

извора. 

 Садржај (предмета) има природну везу са садржајима других предметима. Ученицима треба стално указивати на ту везу, и по могућности, са другим 

наставницима организовати тематске часове. Осим тога, ученицима треба указивати и на везу са предметима које ће тек изучавати водећи рачуна о образовном 

профилу у коме се програм реализује. На тај начин знања, ставови, вредности и вештине стечене у оквиру наставе овог предмета добијају шири смисао и 

доприносе остваривању општих образовних и васпитних  циљева, посебно оних који се односе на унапређивање когнитивног, емоционалног и социјалног развоја 

ученика. 

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; самопроцену; презентацију својих радова и групних пројеката и ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

Садржаји наставе у блоку треба да се реализују тако да ученици прошире стечена практична знања и да стекну самосталност у раду, да могу несметано да 

обављају послове и радне задатке у свакој фази производног процеса у овој индустрији. 

Место извођења наставе: теоријске часове изводити у кабинету са одговарајућим наставним средствима.  

 Часове вежби изводити у одговарајућој лабораторији, при чему се одељења деле у две групе. 

Начин провере  остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност  је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак  у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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ДЕО 2 НАСТАВНИ ПРОГРАМ А. Обавезни општеобразовни предмети: ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ  

(Четврти разред) 

Наставни предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Четврти 

Образовни профил: Техничар за индустријску фармацеутску технологију 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

96    

Недељни фонд часова: 3    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ  

Циљ наставе српског језика и књижевности јесте проширивање и продубљивање знања о српском језику; унапређивање језичке и функционалне писмености; 

проширивање и продубљивање знања о српској и светској књижевности, развијање љубави према књизи и читању, оспособљавање за интерпретацију уметничких 

текстова; упознавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у књижевности; 

проширивање и продубљивање књижевних знања и читалачких вештина; образовање и васпитање ученика као слободне, креативне и културне личности, 

критичког ума и оплемењеног језика и укуса.  

Задаци  

Настава језика (знања о језику, способност служење језиком и васпитна улога наставе језика). Ученици треба да:  

- овладају знањима о српском књижевном језику;  

- стекну вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом изражавању, приликом учења, образовања и интелектуалног 

развоја;  

- поштују матерњи језик, негују српски језик, традицију и културу српског народа, националних мањина, етничких заједница и других народа;  

- унапређују културу језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, са 

развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура.  

Настава књижевности (усвајање књижевних знања, развијање читалачких вештина и афирмисање васпитних вредности путем књижевности). Ученици треба да:  

- упознају репрезентативна дела српске књижевне баштине и дела опште књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вредности;  

- негују и развијају читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентативним књижевним делима из историје 

српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози;  

- развијају литерарне афинитете и постану читаоци рафинираног естетског укуса који ће умети да на истраживачки, стваралачки и активан начин читају књижевна 

дела свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;  

- усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности;  

- оспособе се за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова агресивног и асоцијалног 

понашања и за развијање самосвести и личне одговорности;  



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 2680 
 

САДРЖАЈ 

Смисао и задаци проучавања књижевности  

Стварање књижевноуметничког дела и проучавање књижевности (стваралачки, продуктивни и теоријски однос према књижевној уметности).  

Читалац, писац и књижевно дело. Рецепцијски (прималачки) однос према књижевности.  

Дела за обраду  

Васко Попа: Каленић  

Десанка Максимовић: Тражим помиловање (избор)  

Бранко Миљковић: Поезију ће сви писати  

Бранко Ћопић: Башта сљезове боје  

Владан Десница: Прољећа Ивана Галеба (одломци)  

САВРЕМЕНА КЊИЖЕВНОСТ (35)  

Битна обележја и најзначајнији представници европске и српске књижевности. Албер Ками: Странац  

Луис Борхес: Чекање (кратка прича)  

Самјуел Бекет: Чекајући Годоа  

Стеван Раичковић: Камена успаванка  

Миодраг Павловић: Реквијем  

Весна Парун: Ти која имаш невиније руке  

Блажо Конески: Везиља  

Едвард Коцбек: Речи умиру  

Иво Андрић: Проклета авлија  

Меша Селимовић: Дервиш и смрт  

Михајло Лалић: Лелејска гора  

Добрица Ћосић: Корени, Време смрти  

Александар Тишма: Употреба човека  

Антоније Исаковић: Кроз грање небо  

Ранко Маринковић: Руке (новела)  

Данило Киш: Енциклопедија мртвих  

Душан Ковачевић: Балкански шпијун  

ЛЕКТИРА (15)  

- подстичу на саосећање са ближњима и одговорност према другом;  

- развију врлине разборитости и равнотеже и мудрости.  

Општи задаци. Ученици треба да:  

- развијају и негују стваралачки и истраживачки дух у процесу учења и у примени стечених знања;  

- развијају и негују методичност и методичка поступања приликом овладавања сложеним и обимним знањима;  

- усаглашено са општим исходима учења, као и усклађено са узрастом и способностима, даље развијају знања, васпитне вредности и функционалне вештине које 

ће моћи да користе у даљем образовању, у професионалном раду и у свакодневном животу;  

- развијају лични и национални идентитет и осећање припадности држави Србији;  

- формирају вредносне ставове којима се чува национална и светска културна баштина;  

- буду оспособљени за живот у мултикултуралном друштву. 
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Виљем Шекспир: Хамлет  

Фјодор M. Достојевски: Злочин и казна или Браћа Карамазови  

Милорад Павић: Хазарски речник  

Избор из светске лирике XX века (Одн, Сезар, Превер, Пастернак, Ахматова, Цветајева, Бродски, Сенгор, Сајферс).  

Избор из савремене српске књижевности (Б. Пекић, M. Бећковић и др.).  

Избор књижевних критика и есеја (I. Секулић, Б. Михајловић, П. Цаџић, M. Павловић, Н. Милошевић, С. Лукић).  

КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ  

На наведеним делима понављају се, проширују, усвајају и систематизују основни књижевнотеоријски појмови.  

Лирика. Лирско изражавање; стваралачке могућности посредовања језика између свести и збиље; асоцијативно повезивање разнородних појмова; сугерисање; 

подстицање и упућивање; читаочева рецепција; јединство звукова, ритмова, значења и смисла.  

Епика: Структурни чиниоци прозног књижевноуметничког дела: објективно и субјективно приповедање; фиктивни приповедач; померање приповедачког 

гледишта; свезнајући приповедач; ток свести; уметничко време; уметнички простор; начело интеграције.  

Типови романа: роман лика, простора, степенасти, прстенасти, паралелни; роман тока свести; роман - есеј; дефабулизиран роман.  

Драма: Структура и композиција драме; антидрама, антијунак.  

Драма и позориште, радио, телевизија, филм. Путопис. Есеј. Књижевна критика  

ЈЕЗИК (20)  

СИНТАКСА  

Падежни систем. Појам падежног система и предлошко-падежних конструкција. Основе именичке, придевске и прилошке вредности падежних односно 

предлошко-падежних конструкција. Предлошки изрази.  

Конгруенција: дефиниција и основни појмови; граматичка и семантичка конгруенција.  

Систем зависних реченица. Три основна типа вредности зависних реченица (именичке, придевске и прилошке зависне реченице). Главне врсте зависних 

реченица: изричне (са управним и неуправним говором), односне, месне; временске, узрочне, условне, допусне, намерне, поредбене и последичне. Везнички 

изрази.  

Систем независних реченица. Обавештајне, упитне, заповедне, жељне и узвичне реченице.  

Основни појмови о негацији.  

Глаголски вид.  

Глаголска времена и глаголски начини - основни појмови. Временска и модална значења личних глаголских облика: презента, перфекта, крњег перфекта, аориста, 

имперфекта, плусквамперфекта, футура, футура другог, кондиционала (потенцијала) и императива. Глаголски прилози. Инфинитив.  

Напоредне конструкције (координација). Појам напоредног односа. Обележавање напоредног односа. Главни типови напоредних конструкција: саставне, раставе, 

супротне, искључне, закључне и градационе.  

Распоређивање синтаксичких јединица (основни појмови). Информативна актуализација реченице и начини њеног обележавања (основни појмови). 

Комуникативна кохезија.  

ПРАВОПИС  

Интерпункција.  

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (10)  

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

Реторика; разговор, кратак монолог. Говор. Однос између говорника и аудиторија. Вежбе јавног говорења пред аудиторијом (употреба подсетника, 

импровизовано излагање; коришћење микрофона).  

ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ  
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Стилистика: Функционални стилови: административно-пословни стил (молба, жалба, пословно писмо).  

Облици писменог изражавања: приказ, осврт, расправа, књижевне паралеле, есеј.  

Правопис: интерпункција (вежбања).  

Домаћи писмени задаци сложенијих захтева (читање и анализа на часу).  

Четири писмена задатка годишње. 

Начин остваривања програма 

УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА  

Зависно од разреда и садржаја годишњи фонд часова наставе овог предмета распоређен је тако да је за подручје књижевност издвојено око 60%, а за друга два 

(језик и култура изражавања) око 40% часова.  

У оквиру тог фонда планирани садржаји се обрађују са 70% часова. Осталих 30% часова предвиђено је за понављање, утврђивање, вежбање и систематизовање 

програма.  

Циљ и задаци чине целину и остварују се током четири године - систематски и континуирано - у свим предвиђеним програмско-тематским подручјима и 

видовима рада.  

Сви садржаји распоређени су по разредима, подручјима, областима и темама уз примену начела поступности, корелације, интеграције и примерености узрасту.  

Садржаји књижевности конкретизовани су по разредима, сегментима (књижевност и лектира), а обухватају књижевнотеоријско и књижевноисторијско 

проучавање књижевноуметничких дела и књижевности жанровски распоређених.  

Подручје језик обухвата изучавање језика као система. У садржаје овог подручја уграђени су елементи опште лингвистике и правописа.  

Подручје култура изражавања обухвата облике и врсте у области усменог и писменог изражавања (по разредима). У овој области планиране су говорне и писмене 

вежбе, домаћи задаци и писмени задаци, који треба да се раде наизменично ћирилицом и латиницом.  

Ради што успешније реализације бројних захтева и садржаја неопходна је и стална сарадња наставника српског језика и књижевности с наставницима других 

предмета (историје, сродних општестручних и ужестручних предмета), стручним сарадницима (школским библиотекаром - медијатекаром, педагогом, 

психологом) и органима (стручним активом и већима), родитељима ученика и међуопштинском (регионалном) просветно-педагошком службом; такође је 

корисна сарадња наставника и са одређеним институцијама (народном библиотеком, домом културе, биоскопом, локалним новинама, радио-станицом и др.).  

Квалитет и трајност знања, умења, вештина и навика ученика у многоме зависе од принципа, облика, метода и средстава који се користе у образовно-васпитном 

процесу. Због тога савремена настава српског језика и књижевности претпоставља остваривање битних задатака и садржаја програма уз максимално могућу 

мисаону активност ученика (субјеката у настави), поштовање одређених дидактичких принципа (посебно: свесне активности ученика, научности, примерености, 

поступности, систематичности и очигледности), као и адекватну примену оних наставних облика, метода, поступака и средстава чију су вредност утврдиле 

савремена пракса и методика наставе српског језика и књижевности (пре свега: разни видови групног и индивидуалног рада примерени могућностима ученика, 

методе - дијалошка, текстуално-графичке демонстрације и самосталних радова ученика, средства - уџбеници, приручници, разне врсте текстова и графичких 

приказа, графофолије, наставни и други филмови, радио и телевизијске емисије и сл.). Избор одређених наставних облика, метода, поступака и средстава 

условљен је, пре свега, наставним садржајем и циљевима (образовним, васпитним и функционалним), које треба остварити на једном часу српског језика и 

књижевности.  

Редовна настава српског језика и књижевности изводи се у специјализованим учионицама и кабинетима за овај предмет, који треба да буду опремљени у складу 

са нормативима за средње стручне школе. Делимично, она се организује и у другим школским просторијама (библиотеци - медијатеци, читаоници, 

аудиовизуелној сали и сл.).  

У настави српског језика и књижевности користе се одобрени уџбеници и приручници и библиотечко-информацијска грађа од значаја за остваривање задатака и 

садржаја програма овог предмета, односно за систематско оспособљавање ученика за самостално коришћење разних извора сазнања у настави и ван ње.  

У односу на досадашњи, овај програм доноси извесне промене и новине, које треба имати у виду приликом планирања (глобалног и оперативног) и реализације 

предвиђених задатака и садржаја. Посебно су значајне ове промене и новине у програму: измењен је недељни и годишњи фонд часова у свим разредима средњих 
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стручних школа као и начин расподеле предвиђеног годишњег фонда часова на поједине сегменте програма; обезбеђен је адекватнији однос између часова обраде 

и других типова часова: кориговани су циљ и задаци наставе; измењени су структура и садржаји подручја књижевност и језик; у програм је укључен садржај 

проучавања књижевног дела. Уведена је област лектире, укључени су нови аутори и наслови; одређени су основни књижевнотеоријски појмови који се усвајају 

током обраде одговарајућих дела: створени су предуслови за креативно испољавање наставника и прилагођавање васпитно-образовног рада различитим 

ситуацијама у пракси, као и за појачавање стваралачке сарадње наставника и ученика.  

КЊИЖЕВНОСТ  

Ово програмско-тематско подручје обухвата најзначајнија дела из српске и светске књижевности, која су распоређена у књижевноисторијском континуитету од 

старог века до данас.  

Од историјског континуитета одступа се само у поглављу увод у проучавање књижевног дела у И разреду и проучавање књижевног дела у IV разреду, као и у 

поглављу лектира.  

Наставник српског језика и књижевности у средњим стручним школама треба да пође од претпоставке да је ученик у основној школи стекао основна знања:  

- из теорије књижевности: тема, мотив, фабула; лик, карактер; структура прозног књижевног дела; књижевни родови и врсте;основна језичкостилска изражајна 

средства; усмена и писана књижевност; структура лирске песме; стих, строфа, рима, ритам; структура драмског дела; дијалог, монолог, драмска врста, драма и 

позориште, филм, радио-драма, телевизијска драма;  

- из основа сценске и филмске културе: слика, реч, звук, филмска музика, ситуација, радња, јунаци филма, елементи филмског израза, филмске врсте, од 

синопсиса до сценарија; филм, телевизија, књижевност (сличност и разлике).  

Са стеченим знањима, која се у програму средњих стручних школа проширују и продубљују, ученик може активно да учествује у интерпретацији књижевног 

дела.  

Проучавање књижевног дела дато је, такође посебно место у IV разреду, када су ученици зрелији и способнији за упознавање слојевитије структуре 

књижевноуметничког дела и књижевних методологија.  

Интерпретативно-аналитички методички систем је основни вид наставе књижевности и њега треба доследно примењивати приликом упознавања ученика са 

изабраним књижевним делима која су предвиђена програмом. Наравно, не треба очекивати да се сва програмом предвиђена дела обрађују на нивоу 

интерпретације као најпотребнијег аналитичко-синтетичког приступа књижевном делу. Наставник треба да процени на којим ће делима радити интерпретацију, а 

на којим осврт, приказ или, пак, проблемско-стваралачки методички систем.  

Нема сумње да овакав програм књижевности у средњим стручним школама повремено тражи и примену експликативног методичког система када се мора чути 

наставникова реч, и то најчешће приликом давања информација о епохама које се проучавају, као и у свим другим ситуацијама у којима наставник не може 

рачунати на ученикова предзнања (на пример: основне информације о почецима писмености, да је његов говор модел правилног, чистог и богатог језика каквом 

треба да теже његови ученици).  

Књижевна дела из програма лектира имају равноправан третман са делима из обавезног програма књижевности и обрађују се по истом методичком систему. 

Треба напоменути да се из лектире која је дата по избору ученика и наставника не морају обрадити сви писци, већ књижевно дело оног писца за које се 

опредељују ученици и наставник.  

ЈЕЗИК  

Програм наставе језика у средњим стручним школама конципиран је тако да омогући ученицима стицање знања и о језику као друштвеној појави и о језику као 

систему знакова. Циљ је да ученици, поред знања о свом матерњем језику, стекну и опште лингвистичка односно социолингвистичка знања неопходна 

образованом човеку. Ова општа знања су функционално повезана са наставом матерњег језика. Главни део тих знања обрађује се у сегменту општи појмови о 

језику (на почетку програма за први и на крају програма за четврти разред). Као у уводном делу сегмента књижевни језик (у првом разреду) и сегменту језички 

систем и науке које се њиме баве; али се општи појмови обрађују и током целе наставе - у вези са одговарајућим партијама о српском као матерњем језику. 

Инсистирање на једном теоријски и методички вишем нивоу изучавању језичких појава даје нови квалитет настави која обухвата и знања с којима су се ученици 

сретали у основној школи. Ова знања, поред своје општеобразовне вредности и значаја за олакшавање и побољшавање наставе српског језика, треба да послуже и 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 2684 
 

лакшем савлађивању градива из страних језика.  

У сегменту програма посвећеног организацији и функционисању језичког система не обрађују се само чисто граматички аспекти језичког система већ се 

обухватају и функционални аспекти. Зато су, између осталог, у синтаксу унети и елементи лингвистике текста и граматике. Посебан је значај дат лексикологији 

(која се надовезује на део о творби речи), и то не само да би ученици стекли више знања о речничком благу свога језика него и да би развили правилан однос 

према разним појавама у лексици.  

У обради свих сегмената програма треба се надовезивати на знања која су ученици стекли током претходног школовања. Међутим, овде није реч о простом 

обнављању и утврђивању раније стечених знања, него о добијању целовите слике о српском језику, и као што је већ речено, о усвајању једног квалитативно 

вишег приступа проучавању језичке организације и језичких законитости.  

Веома је важно да се настава језика повеже са осталим деловима овог наставног предмета. Наиме, ова настава пружа лингвистичка знања која ће бити подлога за 

тумачење језика и стила књижевних дела, с тим што ова дела пружају и одговарајући материјал за уочавање естетске функције језика. С друге стране, настава 

језика се мора повезати и са наставом културе изражавања. Тиме ће лингвистичка знања (о акценатском систему, творби речи, лексикологији, синтакси итд.), као 

и проучавање правописа, допринети да ученици боље и поступније усвоје књижевнојезичку норму и да побољшају своје изражајне способности.  

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА  

Вежбе у усменом изражавању треба у средњим стручним школама да дају одређени степен правилне артикулације, дикције, интонације, ритма и темпа у читању и 

казивању лирског, епског и драмског текста. Ове се вежбе, по правилу, реализују у току обраде књижевног текста на тај начин што ће наставник, директно, 

својим читањем, говорењем или уз помоћ снимка, анализирати одговарајуће елементе правилног усменог изражавања како би их ученици уочили. Стечена 

сазнања трансформишу се у вештине и умења на тај начин што ученици интерпретирањем књижевних текстова настоје да сами достигну одговарајући степен 

вештине и умења ове врсте. Стечене способности се даље увежбавају различитим облицима усменог изражавања ученика (извештавање, расправљање, 

реферисање и др.). Већина предвиђених облика ове наставе непосредно се укључује у наставу књижевности или примене за израду писмених састава.  

И диференцирање функционалних стилова ваља обављати на узорцима које је наставник одабрао. Да би ученик био оспособљен да свој језик и начин изражавања 

подеси врсти писменог састава (излагања), треба да напише конкретан састав (припреми излагање). Вежбе ове врсте треба понављати све док сваки ученик не 

буде оспособљен да се служи одређеним облицима изражавања. Да би се постигао већи наставни учинак, корисно је наћи неопходну психолошку мотивацију. 

Због тога ученике треба обавестити не само о коначном циљу који се жели постићи одређеним системом вежбања него и о сврсисходности појединих 

парцијалних вежбања која чине интегралну целину. Тако, на пример, ако су ученици обавештени да ће следећи писмени задатак бити у форми расправе или 

приказа, онда и конкретне вежбе треба да буду подређене том циљу. Наставник ће на одабраном моделу конкретног облика изражавања показати ученицима 

његове битне карактеристике, подразумевајући ту и примереност језика и стила. После тога ученици у форми домаћег задатка чине прве покушаје да самостално 

напишу састав одређене врсте. Читањем и коментарисањем домаћих задатака ученици се даље оспособљавају у писменом изражавању и овладавању одређеним 

врстама састава. Када је наставник стекао утисак да су сви ученици релативно овладали одређеном врстом писменог изражавања, утврђује час израде школског 

писменог задатка. Резултати таквог поступка показују се у школском писменом задатку, па се на основу њих планира даљи рад на усавршавању културе 

изражавања ученика. Ако више ученика не постигне одређени успех, цео се процес понавља.  

Оквирни број часова који је предвиђен за усмено и писмено изражавање означава укупно време, а не и број вежби у току наставне године (препоручује се 

организовање већег броја краћих вежби с прецизно одређеним циљевима).  

Начин провере  остварености исхода 

Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По правилу, наставник је 

обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу на часу (делу часа). Поред писмених, у 

складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака (усмених, практичних - примерених могућностима ученика 

и њиховој оптерећености разним обавезама). Израда школског писменог задатка, по правилу, траје један час. Изузетно, кад то поједини облици писменог 

изражавања изискују, израда задатака може трајати и дуже од једног часа.Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу,  свака активност  је добра 

прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба 
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оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак  у остваривању задатака предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 

 

Наставни предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Четврти 

Образовни профил: Техничар за индустријску фармацеутску технологију 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ наставе страног 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.  

Посебан циљ наставе страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се страни језик 

користи ради информисаности и оспособљености за једноставну пословну комуникацију у усменом и писаном облику.  

Задаци наставе страног језика су да ученици:  

- буду оспособљени да у школској и ван школској свакодневници могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано и сходно ситуацији;  

- продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да страни језик функционално користе и после завршетка свог образовања 

(током студија, у будућем послу или даљем образовању);  

- стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да уоче контрасте и врше поређења у односу на сопствену стварност;  

- буду оспособљени да се компетентно и самосвесно споразумевају са људима из других земаља, усвајају норме вербалне и невербалне комуникације у складу са 

специфичностима језика који уче, као и да наставе, у оквиру формалног образовања и самостално, учење другог и трећег страног језика;  

- до краја трећег разреда средње стручне школе савладају први страни језик до нивоа Б1+ према Заједничком европском оквиру.  

Напомена:  

Истичемо да ће степен постигнућа по језичким вештинама варирати, односно да ће рецептивне вештине (разумевање говора и читање) бити на предвиђеном 

нивоу, док се за продуктивне вештине (говор, интеракција, медијација и писање) може очекивати да буду за један ниво ниже (на пример, Б1+ рецептивно, Б1 

продуктивно).  

Комуникативне функције:  

1. Представљање себе и других  

2. Поздрављање (састајање, растанак;формално, неформално, специфично по регионима)  

3. Идентификација и именовање особа, објеката, боја, бројева итд.  
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4. Давање једноставних упутстава и команди  

5. Изражавање молби и захвалности  

6. Изражавање извињења  

7. Изражавање потврде и негирање  

8. Изражавање допадања и недопадања  

9. Изражавање физичких сензација и потреба  

10. Исказивање просторних и временских односа  

11. Давање и тражење информација и обавештења  

12. Описивање и упоређивање лица и предмета  

13. Изрицање забране и реаговање на забрану  

14. Изражавање припадања и поседовања  

15. Скретање пажње  

16. Тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања  

17. Тражење и давање дозволе  

18. Исказивање честитки  

19. Исказивање препоруке  

20. Изражавање хитности и обавезности  

21. Исказивање сумње и несигурности  

Тематика 

Садржај 

Општа тематика  

Из живота младих: проблеми младих данас; избор занимања и планови за будућност; млади и међународна сарадња;  

Породица и друштво: проблеми савремене породице;  

Из савременог живота и тековина културе и науке народа чији се језик учи и наших народа: природна блага и карактеристике привредног развоја; нове 

технологије и њихова примена у разним сферама живота; савремена достигнућа науке и технологије; међународне организације и њихов значај за добробит људи 

и мир у свету; познате личности из јавног и културног живота.  

Стручна тематика  

За стручну тематику предвиђа се:  

а) за фонд од два часа недељно - до 25% од укупног годишњег фонда часова;  

б) за фонд већи од два часа недељно - до 40% од укупног годишњег фонда часова.  

Школски писмени задаци:  

а) по један писмени задатак у сваком полугодишту за фонд од два часа недељно;  

б) по два писмена задатка у полугодишту за фонд већи од два часа недељно.  

Стручна тематика (од 20 до 40% од укупног годишњег фонда часова за све четири године учења страног језика)  

Различити типови текстова у настави (шематски прикази, упутства о примени апарата, инструмената или пак материјала, хемикалија, рецепти, декларације, краћи 

стручни текстови чији је садржај релевантан за тематске садржаје стручних предмета, извештаји, каталози, програми сајамских активности и сл) треба да 

обухватају следећу тематику везану за струку:  

- Материјали, средства, сировине, препарати, намирнице;  
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- Алати, машине и уређаји, прибор за рад, инструменти, опрема;  

- Припрема, производња, паковање, складиштење и контрола производа;  

- Организација и процес рада, пружање услуга, организација фирме, предузећа;  

- Људски ресурси унутар фирме: звања, опис послова, одговорности и обавезе;  

- Прописана документација везана за струку;  

- Мере заштите и очувања радне и животне средине;  

- Праћење новина у области струке;  

- Пословна комуникација на страном језику релевантна за струку. 

I. РЕЧЕНИЦА  

Адвербијалне клаузе  

а) узрочна  

Since we live by the river we can swim every day. 

б) намерна  

He left early in order to catch the 5 o'clock bus.  

- Скраћивање клауза (R)  

а) временских клауза  

(As I was) coming home I met an old friend of mine.  

After I had done my homework I went out for a walk.  

Having done my homework I went out for a walk. 

б) релативних клауза  

The man (who is) sitting next to her is my best friend.  

II. ИМЕНИЧКА ГРУПА  

1. Члан  

- Преглед употребе члана  

Члан испред властитих имена  

A Mr. Smith is waiting for you. Is this the Mary we met last night?  

- Одређени члан уз делове тела (у пасиву и после предлога)  

She was red in the face. He was wounded in the leg. 

2. Именице  

- Обнављање, утврђивање и систематизација множине именица и слагања именице са глаголом  

- Множина именица страног порекла (R)  

analysis /analyses, datum /data и др.  

3. Заменички облици  

а) Заменице  

- Неодређена лична заменица  ONE - PROP ONE  

There are expensive shoes and there are cheap ones 

б) Детерминатори  

Обнављање и утврђивање  

4. Придеви  
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Обнављање и утврђивање употребе и поређења придева  

Латински компаратив (R)  

prior to, inferior to, superior to  

Silk is superior in quality to nylon 

5. Бројеви  

Употреба редних бројева  

Бројеви у функцији именице  

Hundreds of people were hurt in the earthquake. 

III. ГЛАГОЛСКА ГРУПА  

1. Глаголи  

Време и аспект - обнављање  

- Инфинитив  

а) после упитних речи  

I don't know how to solve the problem. I've no idea which bus to take.  

б) после придева (R)  

I am glad to have met you. This bag is too heavy to carry.  

v) BE + infinitive  

The train is to leave at 9.15. The two leaders are to meet in Moscow.  

g) BE ABOUT + infinitive The plane is about to take off.  

- Пасивне конструкције  

- Обнављање и утврђивање  

- IT + passive verb + clause  

It is said that... It was decided to...  

2. Двочлани глаголи (фразални и предлошки)  

look up, live down, call up i dr.  

3. Прилози  

Обнављање и систематизација врсте прилога и места прилога у реченици.  

4. Предлози  

Систематизација предлога за време, правац кретања, место и начин.  

IV. ТВОРБА РЕЧИ  

Творба сложеница и деминутива  

breakdown, ironing-board, humming-bird, i dr.; leaflet, gosling i dr.  

V. ЛЕКСИКОЛОГИЈА  

Идиоми и фразе  

VI. ЛЕКСИКОГРАФИЈА  

Енциклопедијски речници (општи и посебни) 

Начин остваривања програма 

Програм првог страног језика намењен је трогодишњем и четворогодишњем образовању и васпитању у средњим стручним школама и чини заокружену целину са 
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програмом страних језика за основну школу, обезбеђујући тако континуитет учења страног језика започетог у основној школи.  

Структуру програма чине:  

а) захтеви и садржаји који су заједнички за трогодишње и четворогодишње школовање;  

б) захтеви и садржаји који су диференцирани према разликама у фонду часова и укупној оријентацији датог типа школе;  

- школски писмени задаци (за сваки разред по два писмена задатка);  

- језички садржаји (за сваки језик и сваки разред посебно).  

Облици наставе  

Комуникативна настава страних језика се реализује тако што се примењују различити облици рада као нпр. рад у групама и паровима, рад у пленуму или 

појединачни уз примену додатних средстава у настави (аудио-визуелних материјала, информационо-технолошких извора, игара, аутентичног материјала, итд.), 

као и уз примену принципа наставе по задацима (таск-басед лангуаге теацхинг; enseñanza пор тареас, хандлунгсориентиертер ФСУ...)  

Препоруке за реализацију наставе  

У наставном процесу неопходно је ускладити улоге наставника, ученика и наставних средстава. Наставник мора да добро одреди колико времена на часу може да 

буде потрошено на фронтална излагања и објашњења, фронталне активности као што су питања и одговори (разликујући при том референцијална, демонстративна 

и тест питања) као и на остале облике рада.  

Наставници треба да схвате да су њихови поступци којима одражавају своје ставове и способности најважнији део окружења за учење и усвајање језика. Стога је 

неопходно да наставник прида значај:  

- вештинама подучавања;  

- вештинама организовања рада у учионици;  

- способностима да спроводи истраживања праксе и да размишља о свом искуству;  

- стиловима подучавања;  

- разумевању тестирања, оцењивања и евалуације и способностима за њихово спровођење;  

- знањима и способностима да предаје социокултурне садржаје;  

- интеркултурним ставовима и вештинама;  

- знањима о естетској вредности књижевности и способностима да развије такво разумевање код ученика;  

- способностима за индивидуализацију рада у одељењу у којем наставу похађају типови ученика с различитим способностима за учење.  

Ови релевантни квалитети и способности се најбоље развијају када наставник:  

- надгледа, прати рад и одржава ред у учионици;  

- стоји на располагању ученицима и пружа им индивидуалне савете;  

- преузме улогу супервизора и фацилитатора уважавајући примедбе у вези са њиховим учењем, реагујући на њих и координирајући њихове активности.  

Стога се у настави страних језика препоручују следеће активности којима се гарантује најефикаснија реализација наставног програма, и то су:  

- слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом који чита наставник или који ученици чују са звучних записа;  

- рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације, итд.);  

- мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу или родитеље и сл.);  

- дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим трајањем, док су дискусије 

спонтаније и неприпремљене интеракције на одређену тему);  

- обимнији пројекти који се раде у учионици и ван ње у трајању од неколико недеља до читавог полугодишта уз конкретно видљиве и  мерљиве производе и 

резултате;  

- усклађивање Програмом предвиђене граматичке грађе са датим комуникативним функцијама и темама, и то у склопу језичких активности разумевања (усменог) 

говора и писаног текста, усменог и писменог изражавања и медијације;  
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- евалуација (формативна која се спроводи током године и служи усмеравању даљег тока наставе и сумативна на крају године која указује на остварење циљева и 

задатака) и самоевауација (језички портфолијо) ученичких постигнућа.  

Важан циљ у учењу страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се језик користи ради 

информисаности и оспособљености за једноставну комуникацију у усменом и писаном облику на страном језику. Тај сегмент наставе  страног језика који се 

прогресивно увећава од 20 до 50% током трогодишњег односно четворогодишњег образовања мора да буде јасно дефинисан и у складу са исходима везаним за 

квалификације струке.  

Неопходно је да стручна тематика која се обрађује на страном језику прати исходе појединих стручних предмета и буде у корелацији са њима. Реализација наставе 

језика струке се много више огледа у развијању рецептивних него продуктивних вештина јер је сврха учења страног језика, у првој линији, усмерена на то да се 

ученици оспособе да прате одређену стручну литературу у циљу информисања, праћења иновација и достигнућа у области струке, усавршавања и напредовања. 

Стога је спектар текстова који се препоручују велики: шематски прикази, упутства о примени апарата, инструмената или пак материјала, хемикалија, рецепти, 

декларације, краћи стручни текстови чији је садржај релевантан за тематске садржаје стручних предмета, извештаји, каталози, програми сајамских активности и 

сл. Веома је битно у раду са таквим текстовима одредити добру дидактичку подршку. Добро осмишљени налози упућују на то да одређене текстове, у зависности 

од тежине и важности информација које они носе, треба разумети глобално, селективно или пак детаљно. Продуктивне вештине треба ограничити на строго 

функционалну примену реалну за захтеве струке. То подразумева писање кратких порука, мејлова у оквиру пословне комуникације (поруџбенице, рекламације, 

захтеви, молбе) и вођење усмене комуникације која омогућава споразумевање на основном нивоу било у директном контакту са саговорником или у телефонском 

разговору. 

Начин провере  остварености исхода 

Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По правилу, наставник је 

обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу на часу (делу часа). Поред писмених, у 

складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака (усмених, практичних - примерених могућностима ученика и 

њиховој оптерећености разним обавезама). 

 Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 2691 
 

Наставни предмет: РУСКИ ЈЕЗИК 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Четврти 

Образовни профил: Техничар за индустријску фармацеутску технологију 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3 /2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ наставе страног 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.  

Посебан циљ наставе страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се страни језик 

користи ради информисаности и оспособљености за једноставну пословну комуникацију у усменом и писаном облику.  

Задаци наставе страног језика су да ученици:  

- буду оспособљени да у школској и ван школској свакодневници могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференцирано и сходно ситуацији;  

- продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да страни језик функционално користе и после завршетка свог образовања 

(током студија, у будућем послу или даљем образовању);  

- стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да уоче контрасте и врше поређења у односу на сопствену стварност;  

- буду оспособљени да се компетентно и самосвесно споразумевају са људима из других земаља, усвајају норме вербалне и невербалне комуникације у складу са 

специфичностима језика који уче, као и да наставе, у оквиру формалног образовања и самостално, учење другог и трећег страног језика;  

- до краја трећег разреда средње стручне школе савладају први страни језик до нивоа Б1+ према Заједничком европском оквиру.  

Напомена:  

Истичемо да ће степен постигнућа по језичким вештинама варирати, односно да ће рецептивне вештине (разумевање говора и читање) бити на предвиђеном 

нивоу, док се за продуктивне вештине (говор, интеракција, медијација и писање) може очекивати да буду за један ниво ниже (на пример, Б1+ рецептивно, Б1 

продуктивно).  

Комуникативне функције:  

1. Представљање себе и других  

2. Поздрављање (састајање, растанак;формално, неформално, специфично по регионима)  

3. Идентификација и именовање особа, објеката, боја, бројева итд.  

4. Давање једноставних упутстава и команди  

5. Изражавање молби и захвалности  

6. Изражавање извињења  
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7. Изражавање потврде и негирање  

8. Изражавање допадања и недопадања  

9. Изражавање физичких сензација и потреба  

10. Исказивање просторних и временских односа  

11. Давање и тражење информација и обавештења  

12. Описивање и упоређивање лица и предмета  

13. Изрицање забране и реаговање на забрану  

14. Изражавање припадања и поседовања  

15. Скретање пажње  

16. Тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања  

17. Тражење и давање дозволе  

18. Исказивање честитки  

19. Исказивање препоруке  

20. Изражавање хитности и обавезности  

21. Исказивање сумње и несигурности  

Тематика 

Садржај 

Општа тематика  

Из живота младих: проблеми младих данас; избор занимања и планови за будућност; млади и међународна сарадња;  

Породица и друштво: проблеми савремене породице;  

Из савременог живота и тековина културе и науке народа чији се језик учи и наших народа: природна блага и карактеристике привредног развоја; нове 

технологије и њихова примена у разним сферама живота; савремена достигнућа науке и технологије; међународне организације и њихов значај за добробит људи 

и мир у свету; познате личности из јавног и културног живота.  

Стручна тематика  

За стручну тематику предвиђа се:  

а) за фонд од два часа недељно - до 25% од укупног годишњег фонда часова;  

б) за фонд већи од два часа недељно - до 40% од укупног годишњег фонда часова.  

Школски писмени задаци:  

а) по један писмени задатак у сваком полугодишту за фонд од два часа недељно;  

б) по два писмена задатка у полугодишту за фонд већи од два часа недељно.  

Стручна тематика (од 20 до 40% од укупног годишњег фонда часова за све четири године учења страног језика)  

Различити типови текстова у настави (шематски прикази, упутства о примени апарата, инструмената или пак материјала, хемикалија, рецепти, декларације, краћи 

стручни текстови чији је садржај релевантан за тематске садржаје стручних предмета, извештаји, каталози, програми сајамских активности и сл) треба да 

обухватају следећу тематику везану за струку:  

- Материјали, средства, сировине, препарати, намирнице;  

- Алати, машине и уређаји, прибор за рад, инструменти, опрема;  

- Припрема, производња, паковање, складиштење и контрола производа;  

- Организација и процес рада, пружање услуга, организација фирме, предузећа;  
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- Људски ресурси унутар фирме: звања, опис послова, одговорности и обавезе;  

- Прописана документација везана за струку;  

- Мере заштите и очувања радне и животне средине;  

- Праћење новина у области струке;  

- Пословна комуникација на страном језику релевантна за струку. 

Реченица  

Упитна реченица - специфичности изражавана питања у руском језику.  

Одрична реченица - специфичности изражавања одрицања у руском језику.  

Претварање партиципских конструкција у сложене реченице и обрнуто.  

Именице  

Скраћенице и називи мерних јединица из Међународног система јединица. Род непроменљивих именица. Именице придевског и партиципског порекла. Преглед 

најтипичнијих суфикса за грађење именица  

Заменице  

Преглед и систематизација заменица.  

Придеви  

Придеви партиципског порекла. Преглед најтипичнијих суфикса за грађење придева.  

Бројеви  

Читање разломака, математичких знакова и радњи: 1 2/7 - одна целая две седьмих; 5 9/10 - пять целыих девять десятыих; 22 два в квадрате равно четырём; 23 - два 

в кубе; 28 - два в восьмой степени; 2н - два в степени ен; √9 - корень квадратный из девяти 3√64 корень кубический из шестидесяти четырех.  

Глаголи  

Глаголски придеви - систематизација и промена Преглед најтипичнијих суфикса и префикса за грађење глагола Систематизација усвојених глагола који се 

рекцијски разликују од еквивалентних глагола у матерњем језику.  

Предлози  

Систематизација предлошко-падешких конструкција по семантичком принципу за исказивање објекатских, просторних, временских, узрочних, циљних, 

начинских и атрибутивних односа /у обиму датих реченичних модела/.  

Везници  

Сложени везници.  

Реченични модели  

Реченични модели уведени у наставу током претходних разреда обнављати тако да ученици постану свесни:  

а) да се један исти смисао /значенье, однос/ у руском језику може исказати средствима различитог нивоа;  

б) да се једна те исти смисао често на различите начине исказује у руском језику и матерњем језику ученика. У IV разреду посебну пажњу посветити следећим 

моделима и њиховом стилском диференцирању;  

Субјекатско-предикатски односи  

а) Реченице с глаголом представлять собой у предикату  

Геометрическая фигура представляет собой часть плоскости,  

б) Реченице с глаголима иметь, иметься у предикату  

Мы имеем фотографии нашей планеты, сделанные из космоса  

в) Реченице са аналитичким глаголским предикатом  

Данные подвергаются обработке в ЭВМ.  
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Објекатски односи  

Објека уз негиране глаголе  

Он не имеет права так говорить.  

Разве ты не знаешь зту девушку?  

Просторни односи  

Реченице с прилошким одредбама за место, правац, одвајање од места и трасу /систематизација/  

Идите вниз. Мы были внизу. Они пришли снизу.  

Много таких памятников вокруг нас. Я тебя буду ждать около памятника  

Мы повесили зеркало над умывальником.  

Зеркало висит над умывальником.  

Солнечные лучи проходят сквозь/через стекло.  

Они долго жили за границей. Они приехали из-за границы.  

К реке нужно было иди по лесу/лесом.  

Временски односи  

а) Реченице с прилошком одредбом за време /систематизација/  

Он родился 15 мая 1971 года. Он родился в 1971 году.  

За несколько дней до начала войны он приехал домой,  

б) Сложена реченица  

Прежде чем ты будешь отвечать, хорошо подумай.  

Циљни односи  

а) Реченице с прилошком одредбом за циљ и намену /систематизација  

Я иду в аптеку за лекарством.  

Я иду в аптеку купить лекарство.  

С целью измерения силы применяют динамометр,  

б) Сложена реченица  

Чтобы определить направление, нужен компас.  

Узрочни односи  

а) Реченице с прилошком одредбом за узрок /систематизација/  

Товарищи почему-то не пришли. Благодаря помощи Друга, я выполнил задание  

б) Сложена реченица  

‚Гак как было шумно, мы ничего не могли понять.  

Условни односи  

Сложена реченица  

Если нагревать тела, то они расширяются.  

Реченице са конгруираним и нехонгруираним атрибутом  

Учитель проверял ученические тетради. Учитель проверял тетради учеников. Это чемпион мира по шахматам.  

Правопис и интерпункција  

писање -н- и -нн, - Употреба зареза код издвојених обрта, уводних и уметнутих речи и реченица, зависно-сложених реченица, сложених везничких израза. 

Транслитерација руских речи латиницом/ при телеграфском општењу/.  
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Лексикологија  

Међујезички хомоними и пароними. Стручни термини. Идиоми и фразеологизми.  

Лексикографија  

Коришћење енциклопедијских речника и енциклопедија. 

Начин остваривања програма 

Програм првог страног језика намењен је трогодишњем и четворогодишњем образовању и васпитању у средњим стручним школама и чини заокружену целину са 

програмом страних језика за основну школу, обезбеђујући тако континуитет учења страног језика започетог у основној школи.  

Структуру програма чине:  

а) захтеви и садржаји који су заједнички за трогодишње и четворогодишње школовање;  

б) захтеви и садржаји који су диференцирани према разликама у фонду часова и укупној оријентацији датог типа школе;  

- школски писмени задаци (за сваки разред по два писмена задатка);  

- језички садржаји (за сваки језик и сваки разред посебно).  

Облици наставе  

Комуникативна настава страних језика се реализује тако што се примењују различити облици рада као нпр. рад у групама и паровима, рад у пленуму или 

појединачни уз примену додатних средстава у настави (аудио-визуелних материјала, информационо-технолошких извора, игара, аутентичног материјала, итд.), 

као и уз примену принципа наставе по задацима (таск-басед лангуаге теацхинг; enseñanza пор тареас, хандлунгсориентиертер ФСУ...)  

Препоруке за реализацију наставе  

У наставном процесу неопходно је ускладити улоге наставника, ученика и наставних средстава. Наставник мора да добро одреди колико времена на часу може да 

буде потрошено на фронтална излагања и објашњења, фронталне активности као што су питања и одговори (разликујући при том референцијална, демонстративна 

и тест питања) као и на остале облике рада.  

Наставници треба да схвате да су њихови поступци којима одражавају своје ставове и способности најважнији део окружења за учење и усвајање језика. Стога је 

неопходно да наставник прида значај:  

- вештинама подучавања;  

- вештинама организовања рада у учионици;  

- способностима да спроводи истраживања праксе и да размишља о свом искуству;  

- стиловима подучавања;  

- разумевању тестирања, оцењивања и евалуације и способностима за њихово спровођење;  

- знањима и способностима да предаје социокултурне садржаје;  

- интеркултурним ставовима и вештинама;  

- знањима о естетској вредности књижевности и способностима да развије такво разумевање код ученика;  

- способностима за индивидуализацију рада у одељењу у којем наставу похађају типови ученика с различитим способностима за учење.  

Ови релевантни квалитети и способности се најбоље развијају када наставник:  

- надгледа, прати рад и одржава ред у учионици;  

- стоји на располагању ученицима и пружа им индивидуалне савете;  

- преузме улогу супервизора и фацилитатора уважавајући примедбе у вези са њиховим учењем, реагујући на њих и координирајући њихове активности.  

Стога се у настави страних језика препоручују следеће активности којима се гарантује најефикаснија реализација наставног програма, и то су:  

- слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом који чита наставник или који ученици чују са звучних записа;  

- рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације, итд.);  
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- мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу или родитеље и сл.);  

- дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим трајањем, док су дискусије 

спонтаније и неприпремљене интеракције на одређену тему);  

- обимнији пројекти који се раде у учионици и ван ње у трајању од неколико недеља до читавог полугодишта уз конкретно видљиве и мерљиве производе и 

резултате;  

- усклађивање Програмом предвиђене граматичке грађе са датим комуникативним функцијама и темама, и то у склопу језичких активности разумевања (усменог) 

говора и писаног текста, усменог и писменог изражавања и медијације;  

- евалуација (формативна која се спроводи током године и служи усмеравању даљег тока наставе и сумативна на крају године која указује на остварење циљева и 

задатака) и самоевауација (језички портфолијо) ученичких постигнућа.  

Важан циљ у учењу страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се језик користи ради 

информисаности и оспособљености за једноставну комуникацију у усменом и писаном облику на страном језику. Тај сегмент наставе страног језика који се 

прогресивно увећава од 20 до 50% током трогодишњег односно четворогодишњег образовања мора да буде јасно дефинисан и у складу са исходима везаним за 

квалификације струке.  

Неопходно је да стручна тематика која се обрађује на страном језику прати исходе појединих стручних предмета и буде у корелацији са њима. Реализација наставе 

језика струке се много више огледа у развијању рецептивних него продуктивних вештина јер је сврха учења страног језика, у првој линији, усмерена на то да се 

ученици оспособе да прате одређену стручну литературу у циљу информисања, праћења иновација и достигнућа у области струке, усавршавања и напредовања. 

Стога је спектар текстова који се препоручују велики: шематски прикази, упутства о примени апарата, инструмената или пак материјала, хемикалија, рецепти, 

декларације, краћи стручни текстови чији је садржај релевантан за тематске садржаје стручних предмета, извештаји, каталози, програми сајамских активности и 

сл. Веома је битно у раду са таквим текстовима одредити добру дидактичку подршку. Добро осмишљени налози упућују на то да одређене текстове, у зависности 

од тежине и важности информација које они носе, треба разумети глобално, селективно или пак детаљно. Продуктивне вештине треба ограничити на строго 

функционалну примену реалну за захтеве струке. То подразумева писање кратких порука, мејлова у оквиру пословне комуникације (поруџбенице, рекламације, 

захтеви, молбе) и вођење усмене комуникације која омогућава споразумевање на основном нивоу било у директном контакту са саговорником или у телефонском 

разговору. 

Начин провере  остварености исхода 

Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изражавања). По правилу, наставник је 

обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и коментаришу на часу (делу часа). Поред писмених, у 

складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака (усмених, практичних - примерених могућностима ученика и 

њиховој оптерећености разним обавезама). 

 Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Четврти 

Образовни профил: Техничар за индустријску фармацеутску технологију 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно - образовним подручјима, 

допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени 

моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада. 

Задаци наставе физичког васпитања су: 

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

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

- подстицање 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.  

СТРУКТУРА ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА  

Садржаји програма усмерени су на:  

- развијање физичких способности  

- спортско-техничко образовање  

- везивање физичког васпитања са животом и радом.  

РАЗВИЈАЊЕ ФИЗИЧКИХ СПОСОБНОСТИ  

На свим часовима наставе физичког васпитања, предвиђа се:  

1) развијање основних елемената физичке кондиције карактеристичних за овај узраст и пол; као и других елемената моторне умешности, који служе као основа за 

повећавање радне способности, учвршћивање здравља и даље напредовање у спортско техничком образовању,  

2) превентивно компензацијски рад у смислу спречавања и отклањања телесних деформитета,  

3) оспособљавању ученика у самосталном неговању физичких способности, помагању раста, учвршћивању здравља, као и самоконтроли и провери својих 

физичких и радних способности.  

Програмски задаци се одређују индивидуално, према полу, узрасту и физичком развитку и физичким способностима сваког појединца на основу оријентационих 

вредности које су саставни део упутства за вредновање и оцењивање напретка ученика као и јединственој батерији тестова и методологије за њихову проверу и 

праћење.  
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СПОРТСКО ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ  

Спортско техничко образовање се реализује у IV разреду кроз програм по избору ученика.  

Садржај 

Опште поставке  

Циљ наставе програма по избору ученика - 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);  

Задаци наставе програма по избору ученика - изабрани спорт јесу:  

- 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.  

Ученици се на основу својих способности и интереса опредељују за један спорт у коме се обучавају, усавршавају и развијају своје стваралаштво током целе 

школске године. То могу да буду предложене спортске гране и други спортови за које ученици покажу интерес.  

Да би се избор остварио, свака школа је дужна да обезбеди просторне и друге услове за реализацију бар четири спорта.  

На почетку сваке школске године наставничко веће, на предлог стручног већа наставника физичког васпитања, утврђује спортове за који ученици те школе могу 

да се определе.  

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  

РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА И НАРОДНИ ПЛЕСОВИ  

Савладавање основних вежби: "докорак", мењајући корак галопом у свим правцима, полкин корак, далеко високи скок, "маказице".  

Систематска обрада естетског покрета тела у месту и у кретању без реквизита и са реквизитима, користећи при томе различиту динамику, ритам и темпо.  

Примена савладане технике естетског покрета и кретања у кратким саставима.  

Треба савладати најмање пет народних плесова.  

Припрема за такмичење и приредбе и учешће на њима.  

СПОРТСКА ИГРА (по избору)  

Понављање и учвршћивање раније обучаваних елемената игре.  

Даље проширивање и продубљавање техничко-тактичке припремљености ученика у складу са изборним програмом за дату игру.  

РУКОМЕТ  

Увежбавати основне техничке елементе који су предвиђени програмским садржајима за основну школу.  

Покривање и откривање играча, одузимање лопте, ометање противника. Општи принципи постављања играча у одбрани и нападу. Напад са једним и два играча и 

напад против зонске одбране. Зонска одбрана и напад "човек на човека". Уигравање кроз тренажни процес.  

Правила игре.  

Учествовање на разредним, школским и међушколским такмичењима.  

ФУДБАЛ  

Увежбавати основне техничке елементе који су предвиђени програмским садржајима за основну школу.  

Покривање и откривање играча, одузимање лопте и ометање противника. Општи принципи постављања играча у нападу и одбрани. Разне варијанте напада и 

одбране. Уигравање кроз тренажни процес.  

Правила малог фудбала.  
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Учествовање на разним школским и међушколским такмичењима.  

КОШАРКА  

Увежбавати основне техничке елементе који су предвиђени програмским садржајима за основну школу  

Техника кошарке. Шутирање на кош из места и кретања, шут са једном или обема рукама, са разних одстојања од коша. Постављање и кретање играча у нападу и 

одбрани. Одбрана "зоном" и "човек на човека". Напад против ових врста одбрана. Контранапад у разним варијантама и принцип блока.  

Правила игре и суђење.  

Учествовање на разредним и школским такмичењима.  

ОДБОЈКА  

Увежбавати основне техничке елементе који су предвиђени програмским садржајима за основну школу  

Техника одбојке. Игра са повученим и истуреним центром. Смечирање и његова блокада. Уигравање кроз тренажни процес.  

Правила игре и суђења.  

Учествовање на одељенским, разредним и међушколским такмичењима.  

ПЛИВАЊЕ  

Упознавање и примена основних сигурносних мера у пливању;  

Усвајање две технике пливања (по склоностима и избору ученика). Вежбање ради постизања бољих резултата. Скок на старту и окрети.  

Учествовање на одељенским, разредним и међушколским такмичењима.  

БОРИЛАЧКЕ ВЕШТИНЕ  

Избор борилачке вештине која се изучава на матичним факултетима спорта и физичког васпитања, и која је у програму Школских спортских такмичења. 

Наставник у складу са могућностима школе и интересовањима ученика предлаже наставни програм.  

КЛИЗАЊЕ И СКИЈАЊЕ  

Програмски задаци из клизања и скијања обухватају савладавање основне технике и упознавање са правилима такмичења. Наставник предлаже наставни програм, 

који се заснива на програму клизања и предмета скијање на матичним факултетима.  

Минимални образовни захтеви  

Ниво спортско-техничких достигнућа ученика у изборном спорту се проверава кроз разредна, школска и међушколска такмичења као и друга спортска такмичења. 

Пожељно је да сваки ученик учествује на најмање три спортска такмичења 

Начин остваривања програма 

Програм физичког васпитања је наставак програма физичког васпитања у основној школи, с тим што је усмерен на још интензивније остваривање индивидуалних 

и друштвених потреба у области физичке културе. Ради тога, овај програм заснован је на индивидуализацији процеса физичког васпитања:  

- обезбеђује повезивање знања са животом и праксом и каснијим опредељењима ученика;  

- заснован је на изборној настави за коју се ученици определе према свом афинитету и потребама;  

- обавезује школу на остваривање одређених задатака у овој области.  

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА  

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

Током реализације часова физичког васпитања давати информације о томе које вежбе позитивно утичу на статус њиховог организма, с обзиром на карактеристике 

њихове професије, а које негативно утичу на здравље;  

Ученици који похађају четворогодишње стручне школе далеко су више оптерећени у редовном образовању практичном и теоријском наставом од осталих 

ученика. Због тога је физичко васпитање, у овим школама, значајно за активан опоравак ученика, компензацију и релаксацију с обзиром на њихова честа статичка 

и једнострана оптерећења. Теоријска знања из области физичких активности су од великог значаја за укупним бављењем физичким вежбама.  
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Облици наставе  

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:  

теоријска настава;  

мерење и тестирање;  

практична настава.  

Подела одељења на групе  

Одељење се не дели приликом реализације;  

Настава се изводи фронтално и по групама, у зависности од карактера методске јединице која се реализује. Уколико је потребно, нарочито за вежбе из корективне 

гимнастике, приступ је индивидуалан.  

Место реализације наставе  

Теоријска настава се реализује у учионици или у сали, истовремено са практичном наставом;  

Практична настава реализује се на спортском вежбалишту (сала, спортски отворени терени, базен, клизалиште, скијалиште).  

Препоруке за реализацију наставе  

Настава се реализује у циклусима који трају приближно 10-12 часова (узастопних). Наставнику физичког васпитања је остављено да, зависно од потреба, 

прецизира трајање сваког циклуса, као и редослед њиховог садржаја.  

Садржај циклуса је:  

- за проверу нивоа знања на крају школске године - један;  

- за атлетику - један;  

- за гимнастику: вежбе на справама и тлу - један;  

- за спорт по избору ученика - два;  

- за повезивање физичког васпитања са животом и радом - један.  

Начин остваривања програма  

Садржаји програма усмерени су на: развијање физичких способности; спортско-техничко образовање; повезивање физичког васпитања са животом и радом.  

Годишњи план, програм и распоред кросева, такмичења, зимовања и других облика рада утврђује се на почетку школске године на наставничком већу, на предлог 

стручног већа наставника физичког васпитања.  

Стручно веће наставника физичког васпитања, самостално, одређује редослед обраде појединих садржаја програма и циклуса.  

Часови у току недеље треба да буду распоређени у једнаким интервалима, не могу се одржавати као блок часови. Настава се не може одржавати истовремено са 

два одељења ни на спортском терену ни у фискултурној сали.  

У свим разредима настава физичког васпитања се реализује одвојено за ученике и одвојено за ученице, а само у школама које имају по два паралелна објекта за 

физичко васпитање дозвољена је истовремена реализација часа.  

Праћење, вредновање и оцењивање  

Праћење напретка ученика у физичком васпитању се обавља сукцесивно у току читаве школске године, на основу методологије праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичком васпитању - стандарди за оцењивање физичких способности ученика и постигнућа у спортским играма.  

Оквирни број часова по темама:  

Тестирање и провера савладаности стандарда из основне школе (6 часова).  

Теоријских часова (2 у првом и 2 у другом полугодишту).  

Атлетика (12 часова).  

Гимнастика: вежбе на справама и тлу (12) часова.  

Спортска игра: по избору школе (12 часова).  
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Физичка активност, односно спортска активност:у складу са могућностима школе а по избору ученика (10 часова).  

Пливање (10 часова).  

Провера знања и вештина (4 часа).  

ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ  

Из фонда радних дана и за извођење редовне наставе школа у току школске године организује:  

Два кроса: јесењи и пролећни.  

Стручно веће наставника физичког васпитања утврђује програм и садржај излета, и дужину стазе за кросеве, према узрасту ученика.  

Школа организује и спроводи спортска такмичења, као јединствени део процеса наставе физичког васпитања. Спортска такмичења организују се у оквиру радне 

суботе и у друго време које одреди школа. Међушколска спортска такмичења организују се у оквиру календара које одреди Савез за школски спорт и олимпијско 

васпитање Србије које је уједно и организатор ових такмичења.  

Начин провере  остварености исхода 

Праћење напретка ученика у физичком васпитању се обавља сукцесивно у току читаве школске године, на основу методологије праћења, мерења и вредновања 

ефеката у физичком васпитању - стандарди за оцењивање физичких способности ученика и постигнућа у спортским играма.  
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Наставни предмет: ФИЛОЗОФИЈА 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Четврти 

Образовни профил: Техничар за индустријску фармацеутску технологију 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ наставе овог предмета је да код ученика развије свест о потреби да активно обликују свој и одговорно учествују у јавном животу хумано и демократски 

оријентисаног друштва, оспособљавајући их да независно критички мисле и просуђују, формирају сопствени поглед на свет који је осетљив на културни контекст, 

и да се у својим делима и поступцима руководе вредностима истине, добра, правде и лепоте чији смисао и значај откривају у процесу овладавања знањима и 

вештинама својственим филозофски култивисаној мисли. 

Задаци наставе филозофије су да ученици: 

- познају методолошку структуру научног и филозофског истраживања и оспособе се за примену критичко-рационалних метода у решавању практичних и 

теоријских проблема;  

- доведу у везу властита мисаона искуства са карактеристичним филозофским проблемима и упознајући различита филозофска становишта стекну свест о 

сложености и креативној компоненти интелектуалног напора да се проникне у структуру стварности;  

- разумеју значај историјског контекста и развојне димензије у настанку филозофских схватања, као и узајамно преплитање културних и интелектуалних 

традиција у настанку научних теорија и духовних творевина западне културе;  

- овладају различитим мисаоним стратегијама и унапреде самостално и критичко суђење кроз анализу и интерпретацију филозофских текстова и реконструкцију 

филозофских аргумената;  

- овладају анализом комплексних питања и идеја зарад формирања властитог погледа на проблеме савременог света;  

- разликују сазнајне од вредносних судова и артикулишу властити вредносни систем у суочавању са етичким дилемама и изазовима друштва у коме живе;  

- развију осетљивост за социјални и културни контекст, идентитет и разлике, овладају вештинама успешне комуникације, тимског рада и практикују технике за 

конструктивно решавање конфликата у свакодневном животу;  

- преузимају одговорност за сопствене поступке, однос према природном и друштвеном окружењу, и да са успехом учествују у јавном животу друштва;  

- унапреде способности за разложно (писмено и усмено) излагање мисаоних садржаја и учешће у расправи на начин који доприноси развијању атмосфере 

отворености и узајамног уважавања;  

- усвоје и практикују интелектуалне врлине, ставове и вредности: интелектуалну отвореност и радозналост, истинољубивост, уважавање сведочанства и 

аргумента, спремност на аутокритику, толеранцију према разликама у мишљењу и непристрасност у процени властитих и туђих становишта, поступака и 

постигнућа;  

- усвоје целовит приступ образовању који се темељи на међузависности и трансферу знања из различитих области, усаврше методе и технике за поспешивање 

властитог учења, развијају интересовање за (теоријска) знања, умећа и вештине потребне за даље образовање, индивидуални и професионални развој, и припреме 

се да у процесу доживотног учења адекватно одговоре на неизвесности и промене у каријери и социјалном статусу. 
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Садржај 

1. Одређење филозофије  

- Име и појам филозофије; побуде за филозофско истраживање  

- Основна филозофска питања и дисциплине (метафизика, гносеологија, етика)  

- Однос филозофије и мита (религије, науке и уметности)  

2. Античка филозофија  

- Приказ проблема античке филозофије  

- Питање прапочетка  

- Проблем бића, мноштва и кретања  

- Значај супротности за тумачење природе  

- Проблем истине и привида  

- Дијалектика и реторика  

- Метафизичко одређење стварности  

- Врлина и добро  

- Питање индивидуалне среће  

3. Средњовековна филозофија  

- Приказ проблема средњовековне филозофије  

- Однос вере и разума  

- Улога филозофије у формирању хришћанског учења  

- Проблем универзалија  

4. Филозофија новог доба  

- Приказ проблема нововековне филозофије  

- Проблем методе (Ново схватање науке)  

- Проблем супстанције  

- Проблем сазнања  

- Начела разума у праву и политици  

- Проблем субјекта: од трансценденталног ка апсолутном субјекту  

- Проблем умне синтезе стварности; природа као систем ума  

- Дијалектика  

- Ум и слобода  

5. Савремена филозофија  

- Приказ проблема савремене филозофије  

- Однос према наслеђу европске рационалности  

- Место логичке и језичке анализе у савременој филозофији  

- Проблем егзистенције  

- Специфичност филозофских метода: херменеутика и феноменологија  

- Однос филозофских и научних метода 
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Начин остваривања програма 

Развијање (повезаности) знања, вештина, ставова и вредности код ученика погодује тематско и проблемско конципирање наставних садржаја које успоставља 

смисаоне везе између појмова, чињеница, процедура, као и сродних садржаја из различитих предмета, и циља на њихову примену у новим образовним 

контекстима. Настава филозофије има задатак да допринесе развоју општих кључних способности (посебно у области тзв. критичког мишљења), али и да, 

повратно, посредством оних које су стечене у другим областима (а то су пре свега језичка, читалачка, научна, уметничка писменост) унапреди општу 

перформансу ученика, подигне ниво њихове интелектуалне и духовне радозналости, оспособи их да феномене анализирају из перспективе различитих научних и 

уметничких дисциплина и да знања и ставова синтетизују у кохерентан поглед на свет.  

Садржаји у оквиру наставних тема нису детаљно разрађени како би се наставницима оставила слобода да их конципирају на различите начине, при том 

консултујући и друге уџбенике и приручнике, као и материјал који је доступан преко интернета.  

Срж наставе филозофије у четвртом разреду треба да чини обезбеђивање креативног, индивидуалног и флексибилног приступа проблемима филозофије у живој 

размени између наставника и ученика. Увођење у филозофију преко историје филозофије не може тећи линеарно и једнозначно, јер би робовало хронологији на 

уштрб тражења смисаоних веза у излагању и разумевању филозофске проблематике. Отуда су садржаји предвиђени програмом груписани у теме које одговарају 

проблемским целинама како би се концентрисано и свестрано истраживали.  

Потребно је предвидети сразмерно већи број часова за савлађивање карактеристичних проблема античке филозофије, када се заправо одвија и постепено увођење 

ученика у филозофска питања, терминологију и начин мишљења. Однос филозофије према религији, науци и уметности умесније је обрађивати у конкретном 

епохалном контексту средњовековне односно нововековне филозофије, а не у уводним партијама.  

Рачунајући са готово извесним тешкоћама које ученици могу имати у разумевању езотеричне проблематике и језика појединих праваца у савременој филозофији, 

препоручује се да њихово упознавање буде ствар избора и договора ученика и наставника, а да се као обавезни обраде само они концептуални склопови који су на 

дужи рок и карактеристично одредили мисаони оквир у коме филозофија кореспондира са изазовима наше епохе: 1) логички позитивизам и аналитичка 

филозофија преко релевантних представника, 2) волунтаризам (Ниче и Шопенхауер), 3) линија: феноменологија (Хусерл) - филозофија егзистенције (Кјеркегор, 

Јасперс, Хајдегер, Сартр) - филозофска херменеутика.  

Растерећење програма од сувишне фактографије треба да се огледа и у селекцији садржаја које нуде уџбеници и оспособљавању ученика да их читају пратећи 

проблемске везе. Овде су наставници позвани да користе текст - анализу и различите активне, партиципативне и кооперативне методе обучавања у вештини 

артикулисања филозофских проблема и начина њиховог решавања.  

Наиме, остварењу циља и задатака образовања у филозофији може водити само настава у којој је нагласак на проблемском приступу, самосталним и тимским 

истраживачким задацима који оспособљавају ученике за изградњу властитих стратегија учења и критичко коришћење различитих извора и средстава 

информисања, у којој се лако и често покреће разговор или расправа, размењују увиди и интегришу свакодневна искуства, ученици подстичу да користе знања 

стечена и ван школе, уважавају индивидуалне разлике у начину учења и брзини напредовања, избором тема прате и развијају њихова интересовања и пружа помоћ 

у професионалној оријентацији.  

Оцењују се нивои постигнућа у свим знањима, умењима, способностима и вештинама наведеним у циљевима и задацима изучавања предмета, разноврсним 

методама и инструментима, током свих часова, а не само оних намењених утврђивању или систематизацији, како би оцена уистину имала информативну, 

мотивациону и оријентациону улогу када је у питању напредовање ученика.  

Вреднују се целовити писмени и усмени одговори на постављена питања, али и активност коју ученици испољавају на часу, пре свега спремност на сарадњу и 

интелектуалну размену у дискусији са другима, кућна припрема за најављену тему часа (нпр. упознавање са текстуалним материјалом, обрада понуђених 

асимилационих табела, састављање листе кључних појмова и сл.), допринос властитом усавршавању кроз додатно читање препоручене литературе, лично 

истраживање и прикупљање релевантног материјала, самостална или тимска припрема и презентовање пројектних задатака. Оцени доприносе и испољена 

спремност да се савладају кључни задаци предмета, исказано интелектуално интересовање за проблеме филозофије (логике), као и способност да се знања, 

вештине и ставови усвајају и развијају у интеграцији са њиховим овладавањем у другим наставним предметима. Поред редовне усмене размене, препоручује се 
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укључивање писаних радова/есеја и тестова у систематизације градива са циљем да сви ученици (под једнаким околностима и у истом тренутку) демонстрирају 

познавање заокружених тематских целина, ниво способности да примене метазнања и научене технике филозофске/логичке анализе, евалуирају понуђени 

материјал, артикулишу одређену филозофску (или личну) позицију и самостално се (ефективно) изразе.  

Више нивое постигнућа (прикупљање и обраду материјала, креативну презентацију и флуентно излагање) ученици показују у пројектним радовима које као 

појединци или у тиму припремају на изабрану тему.  

Покретање расправа (или учешће у њима) важан је део усавршавања логичких способности и развијања (артикулације и одбране) личних или колективних 

вредносних ставова, али и учења како да се толеришу туђи. Иако те компетенције нису циљно и систематски развијане током школовања, њихово укључивање у 

постигнућа која треба оцењивати свакако ће фокусирати пажњу наставника и ученика на овај кључни сегмент у трансферу филозофских знања на ваннаставне 

контексте. Сходно томе, треба подстицати учениково суделовање у пригодним дискусијама, дебатама, разјашњењима, анализама текстуалних предложака, 

логичким обрадама кључних појмова и концепата, формулацији питања и проблема као задатака часа, или различитим формама презентације. 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: МАТЕМАТИКА 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Четврти 

Образовни профил: Техничар за индустријску фармацеутску технологију 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

96    

Недељни фонд часова: 3    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

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. 

Садржај 

Функције (24) 

Функција, област дефинисаности и нуле функције Ограниченост и парност функције Периодичност и монотоност функције Сложена функција Инверзна функција 

Елементарне функције Непрекидност функције Граничне вредности функције и особине, лева и десна гранична вредност и неке значајније граничне вредности 

Асимтоте функције 

Извод функције (22) 

Извод функције Таблица извода елементарних функција Извод сложене функције Примена извода функције Други извод, монотоност функције помоћу извода, 

екстремне вредности функције Конвексност, конкавност и превојне тачке функције Ток и график функције 
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Интеграл (20) 

Неодређени интеграл, основна својства неодређеног интеграла Таблица основних интеграла Метод замене код неодређеног интеграла Метод парцијалне 

интеграције Дефиниција и егзистенција одређеног интеграла Својства одређеног интеграла, Њутн-Лајбницова формула Њутн-Лајбницова формула Метод замене 

код одређеног интеграла Парцијална интеграција код одређеног интеграла Примена одређеног интеграла-рачунање површине Примена одређеног интеграла-

рачунање запремине 

Комбинаторика (8) 

Пермутације без понављања, пермутације са понављањем Варијације без понављања, варијације са понављањем Комбинације без понављања, комбинације са 

понављањем Биномни образац 

Вероватноћа и статистика (10) 

Случајни догађај, алгебра догађаја Вероватноћа, статистика-дефиниција и основна својства Класична дефиниција вероватноће Условна вероватноћа Зависност и 

независност догађаја 

Писмени задаци са исправкама (12) 

Начин остваривања програма 

Битне карактеристике програма  

Основне карактеристике програма математике су: усклађеност са програмом математике за основну школу; заступљеност заједничких садржаја из програма 

математике за гимназије и стручне школе; логичка повезаност садржаја, посебно са аспекта развоја математике; настојање, где год је то било могуће, да садржаји 

математике претходе садржајима других предмета у којима се математика примењује; заступљеност оних елемената развоја математике који чине основу 

математичке културе свих свршених ученика средњих школа; хоризонтална и вертикална усклађеност између програма математике за поједине групације струка и 

степена стручне спреме, као и између ових програма и програма за поједине смерове у гимназији (распоред тема по разредима, њихов обим, основни захтеви и 

сл.).  

При избору садржаја програма била је врло значајна образовна и васпитна функција наставе математике и њен допринос даљем оспособљавању ученика да 

логички мисле и стваралачки приступају решавању различитих проблема, јер таква оспособљеност (захваљујући адекватним математичким садржајима и 

методама) има широки утицај на многобројне делатности и омогућава касније ефикасно учење.  

Веома су значајни и практични циљеви наставе математике. То значи да се води рачуна о примени математике у животу, пракси и другим научним областима које 

ученици на овом когнитивном нивоу изучавају или ће их учити касније.  

За реализацију циља и задатака наставе математике изабрани садржаји програма су довољно приступачни свим ученицима. Они такође могу и стимулативно 

деловати на ученике, јер они имају могућност да их усвоје и на нешто вишем нивоу (већи степен апстракције и генерализације, синтезе и примене, стваралачко 

решавање проблема). У вези с тим, строгост у интерпретацији садржаја треба да буде присутна у прихватљивој мери, уз ослањање на математичку интуицију и 

њено даље развијање. Мотивација и интуитивно схватање проблема треба да претходе строгости и критичности, а излагање градива мора бити праћено добро 

одабраним примерима. Након довољног броја урађених примера треба приступити генералисању појма, чињенице и сл. Наиме, школска математика не може бити 

сасвим формализована, тј. изложена строго дедуктивно. Колико ће она строга бити одређује уџбеник и наставник математике (у зависности од фонда часова, 

састава одељења и предзнања ученика). 

Неке опште напомене  

1. Да би се остварио постављени циљ, наставе математике, неопходно је у току наставе успешно реализовати одређене образовне, васпитне и практичне задатке, 

истакнуте, на почетку програма.  

Услови за успешну реализацију програма математике су: правилно планирање и редовно припремање наставника за извођење наставе; целисходно коришћење 

фонда часова и добро организован наставни процес; комбинована примена савремених наставних метода и разноврсност облика рада са ученицима, уз смишљено 

одабирање и припремање примера и задатака и употребу одговарајућих наставних средстава, учила за наставу математике и рачунара. Све то треба да одрази 
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интенције програма: подизање нивоа наставе и њену актуелизацију, стварање услова у којима ће ученици сопственим напорима усвајати трајна и активна 

математичка знања и оспособљавати се за примену тих знања и стицање нових знања.  

Тако организована и извођена настава математике, уз пуно интелектуално ангажовање ученика у свим фазама наставног процеса, у већој мери је ефикасна и 

продуктивна. Такође подстиче самоиницијативу ученика у стицању знања и доприноси изграђивању радних навика и подизању радне културе ученика (што је и 

важан васпитни задатак наставе).  

2. Реализација програма математике, посебно у И разреду, треба да представља природан прелаз од наставе у основној школи и да се заснива на већ стеченим 

математичким знањима ученика (што омогућава доста добра вертикална повезаност програма математике у средњим школама и основној школи). Објективна 

ситуација изискује и извесно систематско утврђивање и обнављање оних садржаја из програма основне школе на којима се заснива обрада садржаја у средњој 

школи, а то се може постићи интегрисањем појединих садржаја из основне школе у обраду нових садржаја на оном месту где је то потребно и у оној фази наставе 

када је то актуелно (обнављање на самом часу и самостално обнављање од стране ученика кроз домаћи рад и сл.). То претпоставља смишљено и студиозно 

планирање градива од стране наставника.  

3. У погледу математичке терминологије мора постојати континуитет у односу на коришћену (прописану) терминологију у основној школи.  

4. Ради осавремењивања наставе математике и ефикаснијег усвајања садржаја, пожељно је да се обезбеди и присуство рачунарске подршке у настави математике 

(у почетној фази у фронталном облику рада и уз коришћење узорних демонстрационих програмских апликација, уколико нема услова за масован индивидуални 

рад ученика на рачунару у оквиру наставе математике). 

Функције. Допунити и систематизовати ученичка знања о функцији и њеним основним својствима, а затим направити преглед елементарних функција. 

Упознавање граничне вредности и непрекидности функције треба да буде на основу интуитивног приступа тим појмовима. Није потребно дуже задржавање на 

техници одређивања граничне вредности разних функција, већ акценат треба да буде на неколико карактеристичних лимеса. 

Извод функције. Прво ученике треба упознати са појмовима прираштаја независно променљиве и прираштаја функције и полазећи од појма средње брзине и 

проблема тангенте на криву, формирати појам количника прираштаја функције и прираштаја независно променљиве, а затим дефинисати извод функције као 

граничну вредност тог количника када прираштај независно променљиве тежи нули. Указати на основне теореме о изводу и изводе неких елементарних функција. 

Уз појам диференцијала и његово геометријско значење треба указати и на његову примену код апроксимације функција. Пажњу посветити испитивању функција 

и цртању њихових графика користећи извод функције (не узимајући сувише компликоване примере). 

Интеграл. Програм предвиђа да се прво обради неодређени интеграл, па је потребно објаснити везу између извода и интеграла и увести појам примитивне 

функције. Интеграљење објаснити као операцију која је инверзна диференцирању. Поред табеле основних интеграла и њене примене показати и неке методе 

интеграљења (метода замене и метода парцијалне интеграције). Полазећи од проблема површине и рада, доћи до појма одређеног интеграла као граничне 

вредности збира бесконачно много бесконачно малих величина. Указати на основна својства одређеног интеграла, а акценат треба да буде на применама 

одређеног интеграла. 

Комбинаторика. На основу раније стечених знања о пребројавању коначних скупова (основни принципи) ученици треба да упознају суштину издвајања, 

распоређивања и одређивања броја одређених распореда, уочавајући разлику између појединих врста распоређивања објеката (на погодно одабраним примерима). 

Важно је добро увежбати препознавање појединих врста комбинаторних објеката на довољном и одабраном броју разноврсних задатака. Тек онда треба да уследе 

одговарајуће формуле за број варијација, пермутација и комбинација. Повезујући биномне коефицијенте са комбинацијама, могу се показати неке примене 

биномног обрасца. 

Вероватноћа и статистика. После увођења појма случајног догађаја увести појам вероватноће (преко појма релативне фреквенције и класичном дефиницијом), 

као и основне теореме о вероватноћи. На погодно изабраним примерима треба увести појам случајне променљиве и указати на неке њене нумеричке 

карактеристике и расподеле. Истаћи улогу случајног узорка и статистичког експеримента, а затим објаснити начин прикупљања података, њиховог приказивања и 

одређивања важнијих статистичких карактеристика. 

Начин провере остварености исхода 
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Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност  је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 

Наставни предмет: УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Четврти 

Образовни профил: Техничар за индустријску фармацеутску технологију 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе         Практична настава                    Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

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 релевантних за 

живот у демократском друштву;  

- унапреде способност исказивања сопственог става уз коришћење аргумената.  

Садржај 

1. УСТАВ И ПРАВНА ДРЖАВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ  

- Обележја Устава Републике Србије од 2006.  

- Принцип уставности и законитости  

- Уставни суд  

- Судови у Републици Србији  
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2. ДЕМОКРАТИЈА И МЕХАНИЗМИ ВЛАСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ  

- Сувереност народа и сувереност грађана  

- Облици непосредне демократије  

- Вишестраначки систем  

- Избори  

- Највиши органи државне власти у Републици Србији (Народна скупштина, Влада, председник Републике)  

3. ГРАЂАНИН И ЊЕГОВА ПРАВА И СЛОБОДЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ  

- Лична права  

- Политичка права  

- Економска и социјална права  

- Права припадника националних мањина  

- Заштита уставом гарантованих права и слобода  

4. ДРЖАВНО УРЕЂЕЊЕ И ТЕРИТОРИЈАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  

- Уставна историја Србије  

- Територијална аутономија у Републици Србији  

- Локална самоуправа у Републици Србији  

Начин остваривања програма 

Полазиште у изради концепције садржаја наставног предмета Устав и права грађана заснива се на потреби да ученици схвате значај уставности као историјског, 

цивилизацијског достигнућа у процесу демократизације власти и ограничавања бирократске и апсолутистичке тенденције у развоју државе и у оквиру тога, да 

упознају уставно уређење Републике Србије.  

У реализацији садржаја програма треба настојати да се код ученика развија критички однос према постојећем и способност препознавања правних 

цивилизацијских вредности, као и спремност за активно учествовање у политичком животу земље у којој живи.  

Неопходно је успоставити добру корелацију са наставом историје, социологије и другим друштвеним наукама ради свестранијег сагледавања проблема и 

настојања да се непотребно не понавља, али и да стицање потребних појмова буде што потпуније са аспекта социолошког, онтолошког, гносеолошког уз 

коришћење свих могућности сазнања материјалне истине.  

При излагању садржаја сваког поглавља треба поћи од теоријских анализа основних појмова, постојећих решења у пракси напредних демократских земаља 

садашњег стања и краћег историјског развоја у Републици Србији.  

Изучавање устава и правне државе у Републици Србији подразумева да ученици упознају настанак и значења уставности у напредним демократским земљама у 

свету, остваривање принципа уставности и законитости. Посебну пажњу треба посветити уставном судству у Републици Србији, судовима и јавном тужилаштву.  

У оквиру друге тематске целине уводно излагање треба посветити утврђивању и сагледавању појма суверености народа и, у том контексту, месту, улози и праву 

грађана да учествују у остваривању народног суверенитета. Анализа облика непосредне демократије и избора (изборног механизма) управо треба да укажу на 

улогу грађана и начине остваривања народног суверенитета. Посебну пажњу треба посветити стварном демократском значењу вишестраначког система. На крају 

би требало објаснити положај и улогу највиших органа државне власти у Републици Србији (Народна скупштина, Влада, председник Републике).  

Поред упознавања ученика са свим политичким, личним, економским и другим слободама и правима треба посебно објаснити начин на који се грађанин штити од 

власти и коме се при том обратити. При обради ових садржаја обавезно навести и неколико конкретних примера из праксе. Упоредном анализом међународних 

конвенција и декларација и позитивно-правно признатих слобода и права грађана одређене државе ученици могу и да самостално закључују о степену заштите  

људских слобода и права грађана одређене државе и других лица (странци, лица без држављанства, апатриди). Скренути пажњу и на мере које се предузимају 

према државама које не поштују људска права и слободе.  
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У изучавању традиције уставности у Републици Србији треба указати на карактеристична обележја развоја уставности у српској држави, доношење првих устава у 

Србији и њихов значај, као и на садашње стање. Упоредити са неким земљама света, посебно Европе. Треба објаснити основна обележја територијалне аутономије 

уопште и у Републици Србији. Најзад, треба посветити одређену пажњу појму локалне самоуправе и локалној самоуправи у Републици Србији.  

С обзиром на природу овог предмета, садржај програма, циљ и задатке, рад наставника не сме да се своди на предавања "ex цатедра" већ наставу треба поставити 

проблемски, уз максимално активирање ученика, вођењем дијалога, постављањем питања, тражењем компарација коришћењем текстова из докумената, 

навођењем примера из живота. У настави се морају користити, поред текстова из докумената (уставне одредбе, поједине одредбе из конвенција и декларација), 

шеме, графикони, слајдови и одговарајући филмови. Потребно је избећи идеолошку индоктринацију ученика, не глорификовати нека постојећа решења, већ 

развијати критички и креативан однос ученика уз прихватање оних вредности које представљају врхунску цивилизацијску тековину. 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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ДЕО 2 НАСТАВНИ ПРОГРАМ Б. Изборни предмети ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ  (Четврти разред) 

Наставни предмет: ВЕРСКА НАСТАВА 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Четврти 

Образовни профил: Техничар за индустријску фармацеутску технологију 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32     

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње школе  ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 6/2003, 23/2004, 9/2005 и 11/2016) 

ЦИЉЕВИ верске наставе, као изборног предмета, у оквиру средњошколског образовања и васпитања јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство 

традиционалних цркава и верских заједница које живе и делају на нашем животном простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот и 

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. Притом упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене, историјски дате цркве или верске заједнице треба да се 

остварује у отвореном и толерантном дијалогу, уз уважавање других религијских искустава и философских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних 

искустава и достигнућа човечанства. 

ЗАДАЦИ верске наставе су 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; 

- буди потреба и 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; 

- развија и негује 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 своје властите личности и ка 

остваривању сусрета са светом, са природом и, пре и после свега, са Богом; 

- изграђује способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског стваралаштва у науци и другим 

областима; 

- изграђује свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и 

природи. 

ЦИЉ наставе православног катихизиса (веронауке) у средњем образовању и васпитању јесте да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући 

две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки (будући) живот (димензију идеалног). То значи да ученици систематски 

упознају православну веру у њеној доктинарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се излагање хришћанског виђења живота и 

постојања света обавља у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којима се настоји показати да хришћанско виђење 

(литургијско, као и подвижничко искуство Православне Цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и верско 

образовање. Све ово спроводи се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и на делатном плану, уз настојање да се доктринарне поставке спроведу 

у свим сегментима живота (однос са Богом, са светом, са другим људима и са собом). 
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ЗАДАЦИ у настави православног катихизиса (веронауке) су да код ученика: 

- развије отвореност и однос према Богу као Другој и другачијој Личности у односу на нас, као и отвореност и однос према другом човеку као икони Божјој, 

личности, такође, другачијој у односу на нас, те да се између ове две релације оствари узајамно зависна веза (свест о заједници); 

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

односу са природом која нас окружује и друго, као и за одговарање на питања у светлу православне хришћанске вере и искуства Цркве; 

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

областима стваралаштва (при чему се остварује комплементарност са другим наукама); 

- помогне у одговорном обликовању заједничког живота са другим, у изналажењу равнотеже између властите личности и заједнице, у остварењу сусрета са светом 

(са људима различитих култура, религија и погледа на свет, са друштвом, са природом) и са Богом; најзад, 

- изгради уверење да је свет и све што је у њему, створен за вечност, да су сви створени да буду причасници вечног живота, те да се из те перспективе код ученика 

развије способност разумевања, преиспитивања и вредновања сопственог односа према другом човеку као непоновљивом бићу и према творевини Божјој и 

изгради спремност на покајање. 

Редни 

бр. 
Назив теме 

Бр. 

часова 
Препоручени садржаји по темама 

Вредновање остварености 

исхода 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

1. 

И - УВОД  

1. Понављање кључних 

појмова обрађених у трећем 

разреду средње школе  
2 

• Специфичности наставе Православног 

катихизиса у средњој школи и 

гимназијама; 

• Рекапитулација обрађених садржаја о 

личности Господа Исуса Христа.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• 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.  

2. 

II - ЗА ЖИВОТ СВЕТА  

2. "Благословено Царство 

Оца и Сина и Светога 

Духа..." 

3. "Заблагодаримо 

Господу..." - узајамно 

даривање 

4. "Због свега и за све..." 

5. Трпеза Господња - 

конкретност заједничарења 

6. "У миру изиђимо..."  

5 

• Садржај и структура свете Литургије; 

• "Благословено Царство Оца и Сина и 

Светога Духа..."; 

• "Заблагодаримо Господу..." - узајамно 

даривање; 

• "Због свега и за све..."; 

• Трпеза Господња - конкретност 

заједничарења; 

• "У миру изиђимо...".  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да препознаје елементе 

свете Литургије; 

• моћи да препозна да је благодатно 

искуство Литургије предокушај 

Царства Божјег; 

• моћи да назре космолошки и 

есхатолошки карактер Литургије; 

• моћи да тумачи литургијску 

молитву после светог Причешћа; 

• моћи да схвати да се Причешћем 

задобија отпуштење грехова, љубав 

нелицемерна, смелост према Богу, 

усвојење Царства Божјег. 

• бити свестан да се његов живот у 
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Цркви не ограничава на време 

служења свете Литургије.  

3. 

III - ИСТОРИЈА И 

ЕСХАТОЛОГИЈА У 

ЦРКВИ  

7. Хришћанско схватање 

историје 

8. Црква у прогону и 

слобода хришћана  

9. Појава и развој монаштва 

10. Јединство Цркве и 

сабори 

11. Мисија светих Кирила и 

Методија 

12. Светосавље - пут који 

води у Живот 

13. Косовски завет - 

есхатолошко опредељење 

народа 

14. Светитељи нашег рода - 

благо целог света 

15. Исихазам 

16. Есхатон као узрок 

постојања Цркве и историје 

(систематизација теме)  

10 

• Хришћанско схватање историје; 

• Црква у прогону и слобода хришћана; 

• Појава и развој монаштва; 

• Јединство Цркве и сабори; 

• Мисија светих Кирила и Методија; 

• Светосавље - пут који води у Живот; 

• Косовски завет - есхатолошко 

опредељење народа; 

• Светитељи нашег рода - благо целог 

света; 

• Исихазам.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да схвати да историја има 

есхатолошко усмерење; 

• моћи да схвати разлог за гоњење 

хришћана у римском царству; 

• моћи да схвати да нема суштинске 

разлике између светосавског и 

хришћанског етоса; 

• моћи да наброји неке српске 

светитеље и да објасне како су они 

служили Богу и ближњима; 

• моћи да доведе у везу виђење 

таворске светлост са исихастичком 

праксом; 

• бити свестан могућности 

мистичког опита заједнице са 

Богом.  

4. 

IV - ХРИШЋАНСТВО У 

САВРЕМЕНОМ СВЕТУ  

17. Егоизам 

18. Проблеми биоетике 

19. Хришћански поглед на 

болести 

20. Питања личног, 

породичног и друштвеног 

морала  

21. Хришћанство и изазови 

потрошачког друштва  

7 

• Егоизам; 

• Проблеми биоетике; 

• Хришћански поглед на болести; 

• Питања личног, породичног и друштвеног 

морала; 

• Хришћанство и изазови потрошачког 

друштва; 

• Деликвенција и вршњачко насиље;  

• Проблем теодицеје.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• постати свестан да је егоизам 

суштински проблем човековог 

друштва, јер разара заједницу; 

• моћи да критички вреднује 

проблеме савремене цивилизације 

у светлу искуства Цркве 

(савремено схватање слободе, 

љубави, другог човека); 

• моћи да промишља о разлозима 

постојања болести и како се носити 

са њима са православног 

становишта; 
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Корелација с другим предметима / модулима: Српски језик и књижевност,  Философија , Социологија , Екологија , Биологија , Грађанско васпитање,  Историја,  

Ликовна култура,  Музичка култура 

 

 

22. Деликвенција и 

вршњачко насиље  

23. Проблем теодицеје  

• моћи да схвати да су болести 

зависности последица 

неиспуњености смислом и правим 

животним садржајима;  

• бити свестан да личност ниједног 

човека не сме да буде сведена на 

предмет, ствар или број;  

• бити свестан значаја 

јединствености, вредности и 

непоновљивости сопоствене 

личности и личности других људи;  

• бити свестан да је 

деперсонализација исто што и 

десакрализација човека;  

• моћи да увиди да је лек против 

опредмећења човека - искуство 

Цркве и да личност не постоји без 

заједнице слободе и љубави;  

• да схвати да је насиље немогуће 

ако је други за мене личност.  

5. 

V - ТАЧНО ИЗЛОЖЕЊЕ 

ПРАВОСЛАВНЕ ВЕРЕ  

24. Тачно изложење 

православне вере  

1 

• Тачно изложење православне вере светог 

Јована Дамаскина.  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може 

се вршити кроз: 

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања 

ученика; 

• моћи да уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса.  

* Укупан број часова Остали број часова предвиђен је за друге типове часа. 
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Наставни предмет: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Четврти 

Образовни профил: Техничар за индустријску фармацеутску технологију 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

32    

Недељни фонд часова: 1    

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама («Сл. гласник СРС-Просветни гласник», бр. 

6/90 и «Сл.  гласник РС-Просветни гласник», бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 

12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010-испр., 11/2013, 14/2013, 5/2014, 3/2015, 11/2016 и 13/2018) 

Циљ предмета је да се кроз стицање знања, овладавање вештинама, формирање ставова и система вредности допринесе оспособљавању ученика за компетентан, 

одговоран и ангажован живот у хуманом и демократски уређеном друштву утемељеном на основним људским вредностима, поштовању људских и грађанских 

права, у коме се уважава различитост, остварује солидарност и брига за друге. 

Задаци наставе грађанског васпитања су да ученици: 

- стекну знања о функционисању демократски уређеног друштва, улози грађанина, документима и институцијама које доприносе владавини права;  

- усвоје вредности на којима се заснивају људска права и демократско друштво;  

- развију спремност да делују у духу поштовања демократских вредности;  

- јачају осећање самопоштовања, личног и групног идентитета;  

- разумеју сложеност живота у мултикултуралној заједници и потребу узајамног уважавања и поштовања различитости;  

- јачају осетљивост на појаве нетолеранције, дискриминације, стереотипа и предрасуда;  

- разумеју значај сарадње и заједништва за добробит појединца и друштва, и овладају вештинама рада у групи и групног одлучивања;  

- узму учешће у животу заједнице, покрећу акције и преузимају одговорност за личне одлуке;  

- овладају вештинама успешне комуникације и примењују их у свакодневном животу;  

- разумеју природу и узроке сукоба, упознају технике конструктивног решавања сукоба и примењују их у свакодневном животу;  

- унапреде способности за прикупљање, анализу, организацију, критичку процену, примену и преношење информација из различитих извора релевантних за 

живот у демократском друштву;  

- унапреде способност исказивања сопственог става уз коришћење аргумената;  

- унапреде способности планирања личног и професионалног развоја. 

Садржај 

Увод: Упознавање ученика са програмом и начином рада  

I. Тема: Права и слободе - право на слободан приступ информацијама и социјално економска права.  

II. Тема: Свет информација  

- упознавање са изворима информација  

- појам јавне информације, приступ информацијама - основна правила и ограничења  

- заштита права на информисање - улога повереника  
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- процедура подношења захтева за приступ информацијама  

- медији као извор информација - питање веродостојности  

- разумевање и тумачење медијских порука  

- механизми медијске манипулације  

- утицај тачке гледишта на објективност информација  

- селекција информација:објективност као одговорност  

- улога медија у савременом друштву  

III. Тема: Свет професионалног образовања и рада  

- планирање каријере и улазак у свет рада  

- самопроцена и вештина представљања личних карактеристика од значаја за даље професионално образовање и рад  

- разговор са послодавцем  

- тражење информација значајних за професионално образовање и тражење посла.  

Завршни час: Шта носим са собом. Разговор о искуствима и евалуација наставе целог предмета, ученици процењују која до сада стечена знања и вештине сматрају 

корисним и употребљивим ван учионице. 

Начин остваривања програма 

Програм грађанског васпитања је тако конципиран да су његов циљ и задаци широко постављени у сфери когнитивног (знање, разумевање, опште когнитивне 

вештине и способности), психо-социјалног (ставови, вредности, социјалне вештине и способности) и конативног (активно и одговорно делање) развоја ученика. 

То је могуће остварити ако се садржај програма третира на интегрисан начин, сталним међусобним повезивањем, умрежавањем појмова и појава. Формирање 

ставова и вредности, као и овладавање вештинама, захтева дужи временски период, више прилика за активности ученика које воде разумевању сложених 

феномена и практиковању наученог, а резултат је кумулативног дејства свих активности које се дешавају на часовима грађанског васпитања.  

Уз садржај програма није наведен препоручени број часова по темама и наставници имају слободу у планирању којим редоследом ће поједине садржаје 

обрађивати, на који начин ће то радити, којом динамиком, али увек настојећи да их међусобно повезују и да то води ка остварењу дефинисаних задатака предмета.  

Оствареност задатака у великој мери зависи од начина на који се садржај обрађује и зато је важно посветити пажњу одабиру одговарајућих метода и техника рада 

са ученицима. Дискусије, дебате, пројекти, есеји, реаговање на одређене теме, радионице, демонстрације, симулације, играње улога, вртлог идеја, припрема 

речника, анализа медијских информација, истраживање и анализа добијених резултата, студије случаја, промоције, организовање кампање, покретање акција су 

само неке од активности које су погодне у реализацији овог програма. При примени сложенијих активности (по организацији или трајању) постигнути резултати 

нису најважнији, односно прати се и вреднује како је текла организација, сарадња ученика, поштовање процедура, уочавање тешкоћа, идентификација могућих 

помагача, овладавање вештином представљања постигнутог, размена искуства између група и друго. На тај начин нема неуспешних и свака активност доприноси 

остварењу задатака.  

Посебну пажњу у предмету грађанско васпитање имају продукти ученичких активности који могу бити различите врсте као што су постери, аудио-визуелни 

записи, презентације, прикази резултата истраживања и друго. Они се могу користи при интеграцији или рекапитулацији пређених садржаја, процени 

напредовања ученика као и самопроцени наставника колико успешно ради. Продукти се могу користити и ван групе, на пример на изложби у холу школе, у 

школским новинама, сајту школе, у раду ученичког парламента, у локалној заједници или локалним медијима.  

Како реализација програма треба да се одвија у складу са принципима активне, проблемске и истраживачке наставе са сталним рефлексијама на одговарајуће 

појаве из друштвеног контекста прошлости и још више садашњости посебан захтев за наставнике представља потреба за припремом стално нових, актуелних 

материјала који најбоље одговарају садржају, циљевима и задацима предмета. Они се могу наћи у различитим изворима информација, с тим да треба оспособити и 

охрабривати ученике да и сами проналазе материјале који су погодни за обраду на часовима. Одговарајући филмови (изабрани делови) посебно су погодни за 

предмет грађанско васпитање јер подстицајно делују на ученике да искажу мисли, осећања и ставове. Интернет и различите социјалне мреже такође треба 
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укључити у наставу грађанског васпитања јер су то облици комуникације који су блиски младима и на којима се могу препознати и анализирати многи проблеми 

живота у савременом свету.  

Због специфичног статуса предмета, односно могућности да га ученици нису континуирано похађали, или га уопште нису похађали у претходним разредима, за 

очекивати је да у свакој групи постоје ученици са различитим искуством у области грађанског васпитања. Уводни часови су прилика да се направи размена и 

сагледају знања, ставови, вредности и вештине које поседују ученици у вези са садржајем који ће бити обрађиван. То је полазна основа за планирање реализације 

наставе за сваку конкретну групу. Овај проблем не би требало третирати као препреку за реализацију програма јер наставници могу идентификовати ученике у 

групи који се издвајају својим компетенцијама, припремити за њих посебне захтеве као и укључити их у наставни процес на различите начине, а посебно кроз 

вршњачко подучавање.  

У реализацији овог програма наставници пружају информације, осмишљавају, организују и усмеравају ученичке активности, креирају атмосферу у којој се 

настава одвија, дају повратну информацију, процењују напредовање ученика и оцењују их. Наставници у свом раду могу користити постојеће приручнике 

грађанског васпитања за средње школе, друге приручнике релевантне за образовање за демократију и грађанско друштво као и специјализоване сајтове на којима 

се могу наћи одговарајући текстови, примери, идеје за активности.  

Активности на часу треба да се одвијају у атмосфери где доминира поверење, поштовање различитости, међусобно уважавање, конструктивна комуникација, 

демократске процедуре. Наставник је главни креатор климе на часу и треба да буде свестан да се и на тај начин доприноси остварењу циља предмета.  

За подстицање ученичких активности изузетно су важна питања која им се постављају. Она би требало да буду унапред припремљена, са свешћу шта се њима 

жели постићи у односу на задатке предмета, јасна, захтевна али не и сувише компликована, по тежини различита да би подстакла учешће већег броја ученика.  

Питања добијају пун смисао уколико су праћена одговарајућом повратном информацијом од стране наставника, као и других ученика. Повратна информација 

може бити и ново питање, парафразирање или похвала. Она доприноси остварењу многих задатака, подстицању самопоуздања, учешћа у раду групе и мотивације 

за предмет.  

Садржај грађанског васпитања има природну везу са садржајима других наставних предмета и ученицима треба указивати на ту везу, и по могућности, 

организовати тематске часове са наставницима сродних предмета. 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика започиње иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази и у односу на шта ће се процењивати његов даљи ток 

напредовања. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са 

Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању исхода предмета, као и напредак 

других ученика у групи уз одговарајућу аргументацију. 
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ДЕО 2 НАСТАВНИ ПРОГРАМ В. Обавезни стручни предмети ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ (Четврти разред) 

Наставни предмет: ФИЗИЧКА ХЕМИЈА 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Четврти 

Образовни профил: Техничар за индустријску фармацеутску технологију 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64 96   

Недељни фонд часова: 2 3   

Правилник о наставном плану и програму за стицање обрзовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада хемија, неметали 

и графичарство («Службени гласник РС-Просветни гласник»,  бр. 11/93, 1/94, 6/95, 8/96, 70/2, 10/05, 15/05, 7/08, 11/08, 8/09,  10/13, 11/13, 14/13 и 12/15-

др.правилници) 

Циљ програма физичке хемије је да ученици стекну потребна знања о микроскопској структури материје и њеном утицају не енергетске промене система у 

макроскопским размерама. Ученици треба да упознају и физичке узроке хемијских реакција, законе који повезују хемијске и енергетске промене да би могли да 

објасне ток хемијских реакција и схвате процесе у хемијској индустрији и фармацеутској индустријској производњи. 

 

Задаци програма физичке хемије су: 

– оспособљавање ученика да закључују о физичким и хемијским својствима материје на основу унутрашње структуре; 

– стицање знања о термодинамичким, хемијским и електрохемијским процесима; 

– примена стечених знања у технолошким процесима; 

– повезивање теоријских знања са експерименталним подацима; 

– оспособљавање ученика самостално користе табеларне и графичке приказе; 

– развијање стваралачких способности ученика за самосталан експерименталан рад; 

– формирање правилног односа према раду; 

– подстицање стручног развоја и усавршавање ученика у складу са њиховим индивидуалним способностима. 

Садржај 

ОПТИЧКА СВОЈСТВА МАТЕРИЈЕ (20) 

Природа и својства електромагнетних таласа. Закон преламања светлости. Принцип рефрактометријског одређивања. Примена рефрактометрије. Поларизација 

светлости. Оптички активне супстанце. Полариметријска анализа. Ламбер-Беров закон. Визуелна колориметрија. Примена колориметријских анализа. Спектар 

електромагнетних таласа. Подела спектара према таласној дужини, изгледу и механизму настајања. Спектрохемијска анализа. Пламена фотометрија. Атомска 

апсорпциона спектрофотометрија. Инфрацрвена спектрофотометрија. Примена спектралних метода. 

 

ПОЈАВЕ НА ГРАНИЦИ ФАЗА (8) 

Површински напон. Адсорпција и десорпција. Адсорпциона изотерма. Хроматографија. 

 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 2720 
 

ЕЛЕКТРОХЕМИЈА (36) 

Хемијске и електрохемијске реакције. Проводници прве и друге врсте. Електрична проводљивост. Моларна проводљивост. Закон о независном путовању јона. 

Покретљивост јона. Директна и индиректна кондуктометрија. Теорија галванског елемента. Нернстова једначина. Електрохемијски низ елемената. Електроде прве 

врсте (водоникова електрода, стаклена електрода). Електроде друге врсте (каломелова електрода). Редокс електроде (хинхидронова електрода). Вестонов 

стандардни елемент. Одређивање електромоторне силе и електродног потенцијала. Подела електрода према намени(индикаторске, помоћне и референтне). 

Потенциометријска титрација. Електролиза. Фарадејеви закони електролизе. Кулонометри и кулонометријска титрација. Поларизација и напон разлагања. 

Наднапон. Теоријски принципи електролитичког издвајања метала, електрогравиметрија. Капајућа живина електрода. Поларографска анализа, подела, врсте и 

примена. 

Демонстрациони огледи 

Поларизатор и анализатор. Апсорптивност. Компаративна колориметрија. Одабирање филтра за колориметрију.Вискозност течности. Капиларне појаве. 

Електролитичка дисоцијација. Зависност проводљивости електролита од концентрације. Данијелов елеменат. Зависност потенцијала од концентрације. 

Микрогалвански елементи. Одређивање полова извора струје. Фарадејеви закони. ЕМС поларизације. Електрофореза. 

 

ВЕЖБЕ (96) 

Вежба: Одређивање релативног индекса преламања ваздухтечност. 

Вежба: Одређивање зависности индекса преламања од температуре. 

Вежба: Одређивање процента алкохола методом калибрационе криве помоћу Абеовог рефрактометра. 

Вежба: Рефрактометријско одређивање смеше бензен-ацетон и фазни дијаграм. 

Вежба: Полариметријско одређивање састава раствора шећера методом калибрационе криве. 

Вежба: Полариметријско одређивање константе брзине инверзије сахарозе и реда реакције. 

Вежба: Одређивање концентрације бакра Дибосковим колориметром. 

Вежба: Одређивање концентрације бакра фотоелектричним колориметром. 

Вежба: Колориметријско одређивање концентрације витамина В12. 

Вежба: Калибрисање спектроскопа помоћу живине лампе. 

Вежба: Квалитативна спектроскопска анализа. 

Вежба: Спектрофотометријско одређивање гвожђа-Спекол. 

Вежба: Одређивање калцијума у биљном материјалу помоћу пламеног фотометра. 

Вежба: Пламенофотометријско одређивање концентрације јона натријума, калијума, литијума у воденим растворима. 

Вежба: Квалитативна спектрохемијска анализа неког фармацеутског узорка (антибиотик, аспирин, бруфен, витамин С и др.). 

Вежба: Нефелометријско одређивање сулфата фотоелектричним нефелометром. 

Вежба: Одређивање молибдена турбодиметријском титрацијом са олово(Н)-ацетатом. 

Вежба: Фројндлихова адсорпциона изотерма. 

Вежба: Раздвајање и доказивање Fе3+ и Со2+ узлазном хроматографијом на хартији. 

Вежба: Раздвајање и доказивање Ni2+ и Fе3+ силазном хроматографијом на хартији. 

Вежба: Раздвајање аминокиселина на танком слоју. 

Вежба: Демонстрациони гасни хроматограф. 

Вежба: Одређивање проводљивости Колраушовим мостом. 

Вежба: Покретљивост јона. 

Вежба: Одређивање граничне моларне проводљивости. 
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Вежба: Кондуктометријска титрација. 

Вежба: Оксидо редукција. 

Вежба: Одређивање ЕМС и електродног потенцијала методом компензације. 

Вежба: Одређивање рН раствора методом компензације. 

Вежба: Мерење рН, пехаметром. 

Вежба: Проверавање вредности константе равнотеже. 

Вежба: Пехаметријска титрација јаке киселине јаком базом. 

Вежба: Пехаметријска титрација фосфорне киселине и одређивање прве и друге завршне тачке. 

Вежба: Потенциометријска титрација гвожђа перманганатом уз индикацију завршне тачке графичком методом. 

Вежба: Потенциометријска титрација хлорида и јодида уз индикацију завршне тачке Милеровом методом. 

Вежба: Одређивање Фарадејеве константе гасним кулонометром. 

Вежба: Одређивање искоришћења струје при никловању. 

Вежба: Кулонометријска титрација хлороводоничне киселине. 

Вежба: Кулонометријска титрација аскорбинске киселине. 

Вежба: Електрогравиметријско одређивање бакра у раствору. 

Вежба: Напон разлагања у систему Рt/Н2SO4/Рt. 

Вежба: Амперометријска титрација јода тиосулфатом. 

Вежба: Анодна оксидација алуминијума (елоксирање). 

Вежба: Биамперометријска титрација антимона калијум-броматом. 

Начин остваривања програма 

Програмски садржаји овог предмета су организовани у тематске целине за које је  наведен оријентациони број часова за реализацију. Наставник, при изради 

оперативних планова, дефинише степен прораде садржаја и динамику рада, водећи рачуна да се не наруши целина наставног програма, односно да свака тема 

добије адекватан простор и да се планирани циљеви и задаци предмета остваре. При томе, треба имати у виду да формирање ставова и вредности, као и 

овладавање вештинама представља континуирани процес и резултат је кумулативног дејства целокупних активности на свим часовима предмета физичка хемија 

што захтева већу партиципацију ученика, различита методска решења, велики број примера и коришћење информација из различитих извора. 

Садржај (предмета) има природну везу са садржајима других предметима. Ученицима треба стално указивати на ту везу, и по могућности, са другим 

наставницима организовати тематске часове. Осим тога, ученицима треба указивати и на везу са предметима које ће тек изучавати водећи рачуна о образовном 

профилу у коме се програм реализује. На тај начин знања, ставови, вредности и вештине стечене у оквиру наставе овог предмета добијају шири смисао и 

доприносе остваривању  општих образовних и васпитних  циљева, посебно оних који се односе на унапређивање когнитивног, емоционалног и социјалног развоја 

ученика. 

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; самопроцену; презентацију својих радова и групних пројеката и ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

Место извођења наставе: теоријске часове изводити у кабинету са одговарајућим наставним средствима.  

 Часове вежби изводити у одговарајућој лабораторији или погонима фабрике хемијске индустрије, при чему се одељења деле у две групе. 

Начин провере остварености  исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност  је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 
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ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак  у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 

Наставни предмет: ТЕХНОЛОГИЈА ФАРМАЦЕУТСКИХ ПРОИЗВОДА 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Четврти 

Образовни профил: Техничар за индустријску фармацеутску технологију 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

96 96  60 

Недељни фонд часова: 3 3   

Правилник о наставном плану и програму за стицање обрзовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада хемија, неметали 

и графичарство («Службени гласник РС-Просветни гласник»,  бр. 11/93, 1/94, 6/95, 8/96, 70/2, 10/05, 15/05, 7/08, 11/08, 8/09,  10/13, 11/13, 14/13 и 12/15-

др.правилници) 

Циљ програма технологије фармацеутских производа је стицање знања о савременој производњи у области фармацеутске технологије. 

 

Задаци програма технологије фармацеутских производа су: 

– стицање знања о улози о задатку и значају фармацеутских производа; 

– овладавање трајним знањима о поступцима за добијање производа фармацеутске технологије у индустријским условима; 

– схватање хемизма процеса и уочавање законитости који условљавају правилно извођење процеса у оквиру ове технологије; 

– развијање путем самосталног рада способности ученика да повезују теорију са праксом и формирање правилног односа према раду;  

– оспособљавање за систематичност, прецизност, смисао за економичност и одговорност при обављању послова и радних задатака у индустријским 

погонима фармацеутске технологије. 

Садржај 

ТЕХНОЛОГИЈА ЛЕКОВИТИХ МАСТИ (24) 

Дефиниција лековитих масти и подела. Подлоге за израду лековитих масти, поступци за израду лековитих масти. Лековите масти за очи. 

Дефиниција пасти. Поступак израде пасти. 

 

ТЕХНОЛОГИЈА СУПОЗИТОРИЈА (16) 

Дефиниција и подела супозиторија, подлоге за израду супозиторија. Израда супозиторија. Дефиниција и место апликације лековитих штапића. Израда лековитих 

штапића. 

 

ТЕХНОЛОГИЈА ЧВРСТИХ ФАРМАЦЕУТСКИХ ПРОИЗВОДА (34) 

Дефиниција таблета, подела. Предност и недостаци таблета над осталим облицима лекова. Помоћне компоненте које се користе за израду таблета. Поступци и 

припрема сировина за израду таблета, гранулирање. Машинска израда таблета. Вишеслојне таблете и поступци дражирања. Препарати са депо(продуженим) 

дејством. Дефиниција и израда капсула. Дефиниција и израда прашкова. 

 

ТЕХНОЛОГИЈА БОИЛОШКИХ ПРЕПАРАТА (18) 

Дефиниција и врсте серума. Дефиниција и подела вакцина, израда вакцина. Дефиниција и врсте антибиотика. Синтеза пеницилина. Технолошки поступци израде: 
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стрептомицина, дихидрострептомицина, хлорофеникола, тетрациклина, цефалоспорина. 

 

АМБАЛАЖА И СКЛАДИШТЕЊЕ ФАРМАЦЕУТСКИХ ПРОИЗВОДА (4) 

Врсте амбалаже. Паковање фармацеутских производа. Складиштење фармацеутских производа. 

 

ВЕЖБЕ (96) 

 

ДОБИЈАЊЕ ЛЕКОВИТИХ МАСТИ (27) 

Добијање лековитих масти у лабораторијским и погонским условима. Суспензије за негу коже. Масти за хлађење. Маст за очи. Анализа масти које се добијају 

лабораторијски и упоређивање са стандарима. 

 

ДОБИЈАЊЕ СУПОЗИТОРИЈА (18) 

Ручна израда једне врсте супозиторије. Израда супозиторије истискивањем помоћу шприца. Ручна израда лековитог штапића. 

 

ДОБИЈАЊЕ ЧВРСТИХ ФАРМАЦЕУТСКИХ ПРОИЗВОДА (30) 

Синтеза аспирина. Израда пилула, гранула и прашкова за унутрашњу употребу. 

 

ДОБИЈАЊЕ БИЛОШКОХ ПРЕПАРАТА (21) 

Праћење процеса за производњу серума и вакцина. 

 

НАСТАВА У БЛОКУ (60) 

 

 Праћење процеса израде масти у индустријским погонима. Опслуживање машина, апарата и уређаја за израду масти. Праћење процеса  израде супозиторија у 

индустријским погонима. Опслуживање машина, апарата и уређаја за израду супозиторија. Праћење процеса израде таблета у индустријским погонима. 

Опслиживање ротационих машина. Праћење процеса израде антибиотика. 

Начин остваривања програма 

Концепција програма овог предмета омугућава ученицима да стекну знања о процесима добијања производа фармацеутске технологије. 

Садржаји су разврстани у тематске целине по логичном редоследу појединих фаза процеса добијања производа ове технологије. 

Садржаје овог програма треба реализовати према сачињеним плановима рада, одговарајућом методом рада за сваку наставну јединипу и коришћењем савремених 

наставних средстава. 

У уводном делу програма треба упознати ученике са појмом и идентификацијом фармацеутских препарата који имају лековито дејство, поделом лекова и дејством 

лека. 

Садржаје тематске целине технологија препарата на бази водених раствора објаснити тако да ученици схвате који су то раствори. Треба обрадити и технике 

изараде ароматичних вода, шумећих напитака, колоидних раствора, микстура, енемата, растворе за испирање и њихов значај за човека. 

При обради садржаја тематске целине технологија препарата на бази неводених раствора, ученици треба да науче поделу алкохолних и уљаних раствора, њихово 

прављење, израду еликсира и осталих неводених раствора. 

Усвајањем садржаја тематске целине технологија течних лековитих препарата који се дозирају у капима ученици треба да стекну знања о поступцима добијања 

капи за ухо, нос и очи. Треба нагласити њихов значај за човека. 
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У оквиру садржаја тематске целине технологија лековитих препарата који се израђују стерилизацијом, ученици треба да науче шта су ињекције, инфузије и 

лиофилизати и њихову израду. 

Садржаје тематске целине технологија препарата добијених екстракцијом треба реализовати тако да ученици науче поступке добијања мацерата, инфуза, декокта, 

екстракта и тинктура, њихов значај и могућност примене. 

У вези са садржајима тематске целине технологија полифазних система ученици треба да стекну знања о основним појмовима полифазних система, суспензији и 

емулзији, да науче дефиницију и поделу. Ученици треба да овладају и техникама израде емулзија и лосиона и да науче њихова својства и могућност примене. 

При остваривању садржаја тематске целине технологија лековитих масти, обратити пажњу на дефиницију лековотих масти, поделу и поступке израде. Указати на 

њихову примену и значај. 

Садржаје тематске целине технологија супозиторија треба реализовати тако да ученици стекну знања о супозиторијама и подлогама за израду супозиторија. 

Објаснити добијање супозиторија. Посебну пажњу треба обратити на дефиницију, место апликације и израду лековитих штапића. Ученицима треба указати на 

позитивне аспекте примене супозиторија и лековитих штапића. 

У оквиру садржаја тематске целине технологија чврстих фармацеутских производа, објаснити ученицима поделу чврстих производа и оспособити ученике да 

овладају поступцима за израду таблета, дражеја, капсула, прашкова и препарата са депо (продуженим) дејством. 

Садржај тематске целине технологија биолошких препарата реализовати тако да ученици схвате шта су серуми, вакцине, антибиотици и значај ових производа за 

човека. Такође, ученицима треба објаснити поступак добијања серума, вакцина и антибиотика. 

Код обраде садржаја тематске целине амбалажирање и складиштење фармацеутских производа, ученике треба научити која се амбалажа користи, начин паковања 

и како се складиште фармацеутски производи. 

Садржај сваке од наведених технологија прате садржаји вежби. Вежбе треба реализовати тако да се ученици оспособе да добијају производе фармацеутске 

технологије у лабораторијским условима и погонима фармацеутске индустрије. 

Садржаје наставе у блоку треба обрадити тако да ученици прошире и конкретизују стечена теоријска и практична знања везана за сваку од наведених технологија 

за добијање одређених производа. 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност  је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак  у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: АУТОМАТСКА КОНТРОЛА ПРОЦЕСА 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Четврти 

Образовни профил: Техничар за индустријску фармацеутску технологију 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

 64   

Недељни фонд часова:  2   

Правилник о наставном плану и програму за стицање обрзовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада хемија, неметали 

и графичарство («Службени гласник РС-Просветни гласник»,  бр. 11/93, 1/94, 6/95, 8/96, 70/2, 10/05, 15/05, 7/08, 11/08, 8/09,  10/13, 11/13, 14/13 и  12/15-

др.правилници) 

Циљ наставе предмета је да се ученици оспособе да примене принципа мерења, аутоматског управљања процесима у смислу примања, чувања и обраде 

информације, као и да стечена знања примењују у вођењу усмеравању и контроли процеса у индустријском погону. 

 

Задаци наставе предмета су да ученик: 

– упозна значај аутоматског управљања процеса; 

– упозна елементе управљачких система као основе за  управљање и регулацију процеса; 

– овлада одржавањем величина при аутоматском управљању процесима; 

– сагледа утицаје аутоматске регулације процеса на повећање производње и побољшање квалитета производа; 

– буде подстакнут за даљи стручни развој и усавршавање у складу са индивидуалним способностима и потребама друштва; 

– развија систематичност, прецизност, смисао и одговорност за тимски рад; 

– развија способност за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневног живота; 

– буде оспособљен за примену средстава за заштиту на раду и развија свест о важности очувања сопственог здравља; 

– развија свест о значају одрживог развоја и еколошке етике. 

Садржај 

УВОД (2) 

Појам и дефиниција аутоматике. Развој аутоматизације. 

 

ОСНОВНИ  ПОЈМОВИ  АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА (10) 

Појам управљања. Систем управљања. Подела система аутоматског управљања. Аутоматска регулација. 

 Карактеристике система аутоматске регулације: елементи  система, основни појмови и извори напајања.  

 Помоћни уређаји за аутоматско управљање:  уређаји за напајање,  писачи и индикатори,  претварачи сигнала.   

 Уређаји за сигнализацију, блокаду и заштиту. Подела система аутоматске регулације. Статичка и динамичка карактеристика елемената система аутоматског 

управљања.  
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Симболи и ознаке у системима аутоматског управљања. Основне ознаке. 

 

СИСТЕМИ АУТОМАТСКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ( 6 ) 

Затворено регулационо коло. Елементи кола и њихова међусобна веза. Блок дијаграм затвореног регулационог кола. Преносне функције и њихов значај. Избор 

елемената кола. Примери из праксе. 

 

РЕГУЛИСАНИ  ПРОЦЕС (5) 

Улазне и излазне величине управљачког система. Улазне и  излазне величине регулисаног процеса.  

Карактеристике процеса – статичка и динамичка. 

 

МЕРНИ  ПРЕТВАРАЧИ  (8) 

Опште карактеристике мерних претварача: мерена величина, мерни опсег, мерно подручје, мерни сигнал, статичка и динамичка карактеристика. Избор мерних 

претварача. Осетни и претварачки део мерних претварача. Мерење процесних величина мерним претварачима притиска, диференцијалног притиска, температуре.  

    

ИЗВРШНИ ЕЛЕМЕНТ  (5) 

Опште карактеристике, улога и врсте. Моторни и извршни део.  Регулациони вентил као извршни елемент. Класификација регулационих вентила према 

конструкцији моторног дела. 

 

РЕГУЛАТОРИ (10) 

Појам, улога и подела регулатора. Елементи регулатора. Детектор грешке. Двоположајни регулатори.        

Основни типови регулатора у затвореном регулационом колу: пропорционални регулатор, пропорционално – интегрални регулатор, пропорционално – 

диференцијални регулатор и пропорционално – интегрално –диференцијални регулатор. Примена регулатора у управљању технолошких процеса. 

 

АНАЛИЗА ДИНАМИЧКОГ ПОНАШАЊА РЕГУЛАЦИОНОГ КОЛА ( 10 ) 

Карактеристични примери регулација у индустрији: нивоа, притиска, температуре, процеса са преносом масе. 

 

ПРИМЕНА РАЧУНАРА У УПРАВЉАЊУ ТЕХНОЛОШКИМ ПРОЦЕСОМ (8) 

Улога рачунара у праћењу и управљању технолошким процесима. Прикупљање, обрада и приказивање резултата мерења у технолошким процесима.  

 

ВЕЖБЕ (64) 

 

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА ( 2 ) 

Eлементи система – основни појмови  

 

 ПОМОЋНИ УРЕЂАЈИ ЗА АУТОМАТСКУ РЕГУЛАЦИЈУ ( 4 )  

Уређаји за напајање - примена и места постављања.  Писачи и индикатори – примена у технолошкој пракси. 

Претварачи сигнала. Уређаји за сигнализацију, блокаду и заштиту – примена у пракси. 

 

СИМБОЛИ  И ОЗНАКЕ  У СИСТЕМИМА АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА (4) 
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Основне ознаке. Читање и цртање једноставних технолошких шема 

 

ПОРЕЂЕЊЕ РУЧНОГ И АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА (4) 

Принцип ручне и аутоматске регулације и примена у пракси. Општи блок дијаграм регулационог кола. 

 

РЕГУЛАЦИОНО КОЛО – РЕГУЛИСАНИ  ПРОЦЕС (8)  

 Одређивање статичке и динамичке карактеристике процеса. 

 

РЕГУЛАЦИОНО КОЛО – МЕРНИ ПРЕТВАРАЧИ (16) 

Статичка карактеристика мерног претварача. 

Мерење температуре – сензори. Избор и примена трансмитера температуре у пракси. 

Мерење притиска – сензори за притисак. Избор и примена трансмитера притиска у пракси. 

Мерење диференцијалног притиска. Избор и примена трансмитера диференцијалног притиска у пракси - мерење нивоа, протока, густине. 

  

РЕГУЛАЦИОНО КОЛО – ИЗВРШНИ ЕЛЕМЕНТ  (6) 

Врсте вентила. Статичка карактеристика вентила. Избор и уградња. 

 

РЕГУЛАЦИОНО КОЛО – РЕГУЛАТОРИ (10) 

Одзив регулационог кола. Утицај параметара регулатора на квалитет регулације. Начин избора регулатора. 

 

РЕГУЛАЦИОНО КОЛО – РЕГУЛАЦИЈА ТЕМПЕРАТУРЕ ( 4) 

Регулација процеса са разменом топлоте. 

 

РЕГУЛАЦИОНО КОЛО – РЕГУЛАЦИЈА ПРОЦЕСА СА ПРЕНОСОМ КОЛИЧИНЕ КРЕТАЊА (6) 

Процеси са преносом количине кретања: аутоматска регулација притиска, аутоматска регулација протока и аутоматска регулација нивоа. 

Начин остваривања програма 

Концепција овог предмета омогућава да ученици науче основе аутоматског управљања процесима у процесној индустрији. Предвиђени садржаји омогућују 

поступност за усвајање и разумевање начина управљања и регулације процеса у хемијској  индустрији. При томе, треба имати у виду да формирање ставова и 

вредности, као и овладавање вештинама представља континуирани процес и резултат је кумулативног дејства целокупних активности на свим часовима предмета 

аутоматска контрола процеса што захтева већу партиципацију ученика, различита методска решења, велики број примера и коришћење информација из 

различитих извора. 

Садржај (предмета) има природну везу са садржајима других предметима. Ученицима треба стално указивати на ту везу, и по могућности, са другим 

наставницима организовати тематске часове. Осим тога, ученицима треба указивати и на везу са предметима које ће тек изучавати водећи рачуна о образовном 

профилу у коме се програм реализује. На тај начин знања, ставови, вредности и вештине стечене у оквиру наставе овог предмета добијају шири смисао и 

доприносе остваривању општих образовних и васпитних циљева, посебно оних који се односе на унапређивање когнитивног, емоционалног и социјалног развоја 

ученика. 

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 
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опажање, поређење и успостављање веза између различитих садржаја (нпр. повезивање садржаја предмета са свакодневним искуством, садржајима других 

предмета и др.); тимски рад; самопроцену; презентацију својих радова и групних пројеката и ефикасну визуелну, вербалну и писану комуникацију. 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност  је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију.    

Место извођења наставе: теоријске часове изводити у кабинету са одговарајућим наставним средствима.  

 Наставна средства: слике, схеме уређаја  и технолошких процеса, рачунари са одговарајућим софтверским пакетима симулације процеса, модели уређаја, 

пројекциони апарати. 

Часове вежби изводити у одговарајућој лабораторији или погонима фабрика хемијске или фармацеутске индустрије, при чему се одељења деле у две групе. 

Начин провере  остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност  је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: КОНТРОЛА  КВАЛИТЕТА  СИРОВИНА  И  ПРОИЗВОДА 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Четврти 

Образовни профил: Техничар за индустријску фармацеутску технологију 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

 64   

Недељни фонд часова:  2   

Правилник о наставном плану и програму за стицање обрзовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада хемија, неметали 

и графичарство («Службени гласник РС-Просветни гласник»,  бр. 11/93, 1/94, 6/95, 8/96, 70/2, 10/05, 15/05, 7/08, 11/08, 8/09,  10/13, 11/13, 14/13 и 12/15-

др.правилници) 

Циљ програма контрола квалитета сировина и производа је стицање знања о контроли квалитета сировина, полупроизвода, готових производа и амбалаже у 

фармацеутској индустријској производњи и оспособљавање ученика да стечена знања примењују у пракси. 

 

Задаци програма контрола квалитета сировина и производа су: 

– стицање знања о контроли сировина, полупроизвода, производа и амбалаже за фармацеутске производе; 

– упознавање са поступцима контроле квалитета сировина, полупроизвода и готових производа у оквиру фармацеутске технологије; 

– оспособљавање ученика да одређују поједине параметре приликом поступака контроле квалитета сировина, полупроизвода и готових производа за 

наведену технологију; 

– развијање систематичности, прецизности, смисла за економичност и одговорност при обављању радних задатака у индустријским погонима. 

 

Садржај 

УВОД У КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА (4) 

Опште одредбе контроле. Садржај контроле. 

 

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА СИРОВИНА (16) 

Узорковање сировина. Одређивање физичких својстава биљних дрога боја, мирис, укус, растворљивост. Цдентификација биљних дрога. Испитивање степена 

чистоће. Одређивање алкалитета, ацидитета хлорних јона и тешких метала у води. Одређивање карактеристичних константи, индекс рефракције, тачка топљења, 

тачка очвршћавања, тачка мржњења, релативна густина, вискозност, рН вредност, киселински број, сапонификациони број, естарски број, пероксидни број, 

несапонификоване супстанце, јодни и хидроксилни број. Испитивање сировина животињског порекла. Микробиолашка контрола сировина. 

 

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ПОЛУПРОИЗВОДА (8) 

Одређивање физичких параметара: бистрина, обојеност, густина, индекс рефракције, рН, тачка топљења, растворљивост у води и соковима желуца и ректума. 

 

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА (30) 

Испитивање водених раствора. Испитивање неводених раствора. Испитивање препарата који се дозирају у капима. Испитивање ињекција и инфузија. Испитивање 
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суспензија и емулзија. Испитивање лековитих масти и супозиторија. Испитивање таблета и капсула. 

 

ИСПИТИВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА КОЈИ СЕ КОРИСТИ ЗА ИЗРАДУ АМБАЛАЖЕ (6) 

Индетификација према стандардима. Изглед бочице, алкалитет стакла, порозност, чистоћа. Алуминијумске тубе. Врсте материјала који се користе. Унутрашња 

заштита. Натписи и текст на туби и кутији и димензије. 

Начин остваривања програма 

Концепција овог програма омогућава ученицима да се оспособе да обављају послове и радне задатке везане за конролу квалитета сировина, полупроизвода и 

готових производа. 

Садржаји програма су разврстани у тематске целине и треба их реализовати према сачињеним плановима рада: годишњим, месечним и недељним. 

При реализацији садржаја програма треба водити рачуна о корелацији са следећим предметима: сировине у фармацеутској индустрији, технологија 

фармацеутских производа и др. 

У оквиру садржаја тематске целине контрола квалитета сировина, ученици прво треба да науче како се врши узорковање сировина. Истовремено, треба да се 

оспособе да одређују физичка својства биљних дрога, као и карактеристичне константе. Ученике треба оспособити да одређују карактеристичне константе за 

сировине биљног, животињског и минералног порекла. Такође, ученици треба да стекну знања шта обухвата микробиолошка контрола квалитета и како се врши. 

При обради садржаја тематске целине контрола квалитета полупроизвода оспособити ученике да одређују параметре квалитета полупроизвода. 

Садржај тематске целине контрола квалитета готових производа треба реализовати тако да ученици овладају техникама за испитивање раствора, препарата који се 

дозирају у капима, ињекција, инфузија, суспензија, емулзија, лековитих масти, супозиторија, таблета и капсула. 

У оквиру садржаја тематске целине који се односе на испитивање материјала за израду амбалаже, ученике треба оспособити да врше визуелну контролу и да 

овладају техникама рада за ова испитивања. 

У оквиру садржаја сваке тематске целине, ученике треба оспособити да раде одговарајуће прорачуне. 

Специфичност садржаја овог програма захтева да се реализују првенствено у предузећима која се баве добијањем производа фармацеутске технологије. 

Начин провере остварености исхода  

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност  је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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Наставни предмет: ОРГАНИЗАЦИЈА ПОСЛОВАЊА 

Подручје рада: Хемија, неметали 

Разред: Четврти 

Образовни профил: Техничар за индустријску фармацеутску технологију 

Годишњи фонд часова: Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

64    

Недељни фонд часова: 2    

Правилник о наставном плану и програму за стицање обрзовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада хемија, неметали 

и графичарство («Службени гласник РС-Просветни гласник»,  бр. 11/93, 1/94, 6/95, 8/96, 70/2, 10/05, 15/05, 7/08, 11/08, 8/09,  10/13, 11/13, 14/13 и 12/15-

др.правилници) 

Циљ програма организације пословања је развијање код ученика пословних и предузетничких знања, вештина и понашања, пословног и предузетничког начина 

мишљења, свести о сопственим знањима и способностима и развијање одговорног односа за очување природних ресурса и еколошке равнотеже. 

 

Задаци програма организације пословања су: 

– схватање значаја мотивационих фактора у предузетништву и могућност ученика да их препозна; 

– да ученици разуму значај садржаја пословног плана; 

– оспособљавање ученика за примену креативне технике развијања пословних идеја; 

– схватање значаја иновативног приступа и умеће да га користе за реализацију идеје и њеног прерастања у производну услугу; 

– оспособљавање ученика да процени који је најбољи законски начин за оснивање делатности; 

– схватање суштине основних управљачких функција; 

– да ученик схвати важност и значај контроле и стандарда управљања квалитетом; 

– изградња одговорног односа за очување природних ресурса; 

– оспособљавање ученика да уз стручну помоћ изради све сегменте пословног плана за одређену стручну област. 

Садржај 

УВОД (2) 

Основни појмови о организацији пословања. Развој и значај. 

 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО (8) 

Увод. Основни појмови. Предузетничке вештине. Предузетништво код нас и у региону. Предузетничке идеје. Психологија пословања.  

 

ПОСЛОВНИ ПЛАН (10) 

Шта је пословни план. Намена пословног плана, функције. 

Структура пословног плана. Финансијско планирање. Биланс стања и биланс успеха. Планирање расхода. План новчаних токова (Саsh Flow). Анализа ризика и 

проблема. Прилози и додаци. 
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ПРАВНИ ОКВИР ПРЕДУЗЕТНИШТВА (10) 

Облици обављања привредних делатности. Поступак оснивања и престанка рада радње. Цоступак оснивања и престанак рада предузећа. Страна улагања. 

 

УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВАЊЕМ (16) 

Основни појмови. Основна управљачка знања, вештине и развој. Управљање производним ресурсима, сировинама и полупроизводима. Управљање људским 

ресурсима. Управљање производним процесима. Информационе технологије у пословању. Израда и презентација пословног плана.  

 

УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (18) 

Животна средина, стање. Стандарди за заштиту животне средине, циљ и намена стандарда. Модел система управљање заштитом животне средине и интегрисање 

са системом управљања квалитетом. Предности и планирање заштите животне средине. Увођење и спровођење управљања заштите животне средине. 

Проверавање и корективне мере имплементарног система заштите животне средине. 

Начин остваривања програма 

Концепција и садржаји програма предмета организација пословања треба да омогуће да ученици стекну знања шта су предузетништво, пословни план, управљање 

пословањем и управљање заштитом животне средине. Стечена знања треба ученицима да обезбеде да лакше обављају професионалне задатке у оквиру делокруга 

рада овог образовног профила. 

Садржаји овог предмета су разврстани у тематске целине са оријентационим бројем часова за реализацију садржаја програма сваке тематске целине и проверу 

стечених знања ученика. Приликом оперативног планирања за остваривање садржаја програма, наставник може да врши промене, све у циљу да ученици 

ефикасније усвоје знања. 

Садржаји програма овог предмета реализују се са целим одељењем ученика. Црирода садржаја сваке наставне јединице утиче на избор наставне методе за обраду 

садржаја. За обраду садржаја одређених наставних јединица, препоручује се и употреба методе радионичког рада. 

Међутим, структура и садржаји овог програма захтевају употребу савремене мултимедијалне наставне технологије и одговарајуће стручне литературе. 

У уводном делу програма, ученицима треба објаснити шта обухвата организација пословања и њен значај за развој делатности.  

У оквиру садржаја тематске целине предузетништво ученици треба да схвате појам предузетништва, што су предузетничке вештине и идеје и шта је психологија 

пословања. 

Садржаје тематске целине пословни план треба обрадити тако да ученици науче структуру пословног плана и да схвате шта су: биланс стања и биланс успеха, 

план новчаних токова, анализа ризика и проблема. 

Приликом обраде садржаја тематске целине правни оквир предузетништва треба водити рачуна да ученици науче облике обављања привредних делатности, 

поступке оснивања и престанка рада радње и предузећа, као и шта су страна улагања и под којим се условима реализују. 

У оквиру садржаја тематске целине управљање пословањем, ученика треба оспособити да схвате шта су основна управљачка знања, вештине и развој и како се 

управља производним ресурсима, сировинама и полупроизводима, људским ресурсима и шта значи информационе технологије у пословању. 

Међутим, при обради садржаја тематске целине управљање заштитом животне средине треба ученици да науче шта је циљ и намена стандарда животне средине и 

како се уводи и спроводи управљање заштитом животне средине. 

Начин провере остварености исхода 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност  је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 

предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 
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А Обавезни општеобразовни предмети...................................................................................................... ...........   1050 

Б Изборни предмети............................................................................................. ..................................................  1088 

Б Обавезни стручни предмети ................................................................................................. .............................  1096 

Четврти  разред 

 

А Обавезни општеобразовни предмети ...............................................................................................................   1112 

Б Изборни предмети ......................................................................................................... .....................................  1148 

Б Обавезни стручни предмети ................................................................................................. .............................  1155 
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III ДЕО 3. СТЕПЕН ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ 

Образовни профил:  ПЕКАР ...................................................................................................................  1174 

Први разред  

А Обавезни општеобразовни предмети ................................................................................................................  1176 

Б Обавезни стручни предмети ................................................................................................. ..............................  1205 

Б Изборни предмети .................................................................................................................................... ...........  1219 

Други разред 

 

А  Обавезни општеобразовни предмети ............................................................... ...............................................  1225 

 

Б Обавезни стручни предмети ................................................................................................. .............................  1243 

В Изборни предмети ..............................................................................................................................................   1254 

Г Изборни стручни предмети . ................................................................................................ ..............................  1261 

Д Изборни општеобразовни предмети ........................................................................................... .......................  1268 

Трећи разред 

 

А  Обавезни општеобразовни предмети ................................................................................................................  1289 

 

Б Обавезни стручни предмети ................................................................................................. ...............................  1318 

В Изборни предмети .......................................................................................................... ......................................  1331 

Г Изборни стручни предмети ..................................................................................................................................  1339 
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Д Изборни општеобразовни предмети ........................................................................................... .........................  1346 

Образовни профил:  МЕСАР .......................................................................................................................... 1378 

Први разред 

А Обавезни општеобразовни предмети ...................................................................................................................  1380 

Б Обавезни стручни предмети ................................................................................................. .................................  1411 

Б Изборни предмети .............................................................................................................................................. ....  1425 

Други разред 

 

А  Обавезни општеобразовни предмети ...................................................................... ............................................  1431 

 

Б Обавезни стручни предмети ................................................................................................. .................................  1449 

В Изборни предмети ................................................................................................................................................. .  1460 

В1 Изборни стручни предмети ............................................................................................... ..................................  1467 

В2 Изборни општеобразовни предмети .......................................................................................... ........................  1474 

Трећи разред 

 

А  Обавезни општеобразовни предмети ..................................................................................................................   1499 

 

Б Обавезни стручни предмети ................................................................................................. .................................  1528 

В Изборни предмети .......................................................................................................... ........................................  1540 

В1 Изборни стручни предмети .................................................................................................................................  1548 

В2 Изборни општеобразовни предмети .......................................................................................... ........................  1555 

 



Школски програм 2018 -2022  
 

Пољопривредно-хемијска школа Обреновац 2741 
 

 

Образовни профил:  РУКОВАЛАЦ-МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ ...................... 1593 

Први разред:  

А Обавезни општеобразовни предмети .......................................................................................... ........................  1596 

Б Обавезни стручни предмети ................................................................................................. ................................  1626 

Б Изборни предмети .................................................................................................................................................  1641 

Други разред 

 

А  Обавезни општеобразовни предмети............................................................................................. ...................   1647 

 

Б Обавезни стручни предмети ................................................................................................. ...............................  1666 

В Изборни. предмети ......................................................................... ......................................................................  1690 

В1 Изборни стручни предмети ................................................................................................. .............................   1697 

В2 Изборни општеобразовни предмети  .......................................................................................................... .....  1706 

Трећи разред 

 

А  Обавезни општеобразовни предмети ..................................................................... ...........................................   1736 

 

Б Изборни предмети .......................................................................................................... ......................................  1765 

В Обавезни стручни предмети ................................................................................................................................  1773 

В1 Изборни стручни предмети ................................................................................................. ..............................  1785 

В2 Изборни општеобразовни предмети .......................................................................................... .......................  1795 
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Образовни профил ЦВЕЋАР-ВРТЛАР............................................................................................................. 1829 

Први разред 

А Обавезни општеобразовни предмети  ......................................................................................... .......................  1831 

Б Изборни предмети ................................................................................................................. ...............................  1892 

Б Обавезни стручни предмети ................................................................................................................................  1900 

Други разред 

 

А Обавезни општеобразовни предмети .......................................................................................... ......................  1905 

Б Изборни предмети ................................................................................................................................................  1935 

Б Обавезни стручни предмети ............................................................................ ....................................................  1942 

Трећи разред 

 

А Обавезни општеобразовни предмети .......................................................................................... ......................  1956 

Б Изборни предмети ....................................................................................................................................... ........  1983 

Б Обавезни стручни предмети ........................................................................................ .......................................  1990 
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Образовни профил:  ЦВЕЋАР – ВРТЛАР нови програм ....................................... ......................  2004 

Први разред:  

А Обавезни општеобразовни предмети ..................................................................................................................  2007 

Б Изборни предмети........................................................................................................... ......................................  2045 

Б Обавезни стручни предмети...................................................................................................... ............................  2051 

Други разред 

 

А  Обавезни општеобразовни предмети................................................................................................................   2069 

 

Б Изборни. предмети.......................................................................................................... ....................................  2089 

В Обавезни стручни предмети............................................................................................................... .................  2094 

В1 Изборни стручни предмети ................................................................................ ..............................................   2110 

В2 Изборни општеобразовни предмети  ......................................................................................... ......................  2117 

Трећи разред 

 

А  Обавезни општеобразовни предмети ................................................................................................................   2134 

 

Б Изборни предмети .......................................................................................................... ......................................  2154 

В Обавезни стручни предмети ................................................................................................. ...............................  2161 

В1 Изборни стручни предмети ...............................................................................................................................   2180 

В2 Изборни општеобразовни предмети .......................................................................................... .......................  2188 
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IV ДЕО ПОДРУЧЈЕ РАДА ХЕМИЈА НЕМЕТАЛИ 

Образовни профил ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ....................................  2211 

Први разред 

А Обавезни општеобразовни предмети ..................................................................... ...........................................  2213 

Б Изборни предмети  ......................................................................................................... .....................................  2276 

Б Обавезни стручни предмети ...............................................................................................................................   2285 

Други разред 

 

А Обавезни општеобразовни предмети................................................................................... .............................   2293 

Б Изборни предмети .......................................................................................................... .....................................  2338 

Б Обавезни стручни предмети...............................................................................................................................   2346 

Трећи разред 

 

А Обавезни општеобразовни предмети........................................................................................... .....................   2360 

Б Изборни предмети .......................................................................................................... .....................................   2392 

Б Обавезни стручни предмети ...............................................................................................................................  2400 

Четврти  разред 

А Обавезни општеобразовни предмети .......................................................................................... ......................  2419 

Б Изборни предмети  ......................................................................................................... ......................................  2452 

Б Обавезни стручни предмети ...............................................................................................................................  2459 
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Образовни профил ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ...  2473 

Први разред 

А Обавезни општеобразовни предмети................................................................................................................   2475 

Б Изборни предмети  ......................................................................................................... .....................................  2537 

Б Обавезни стручни предмети .......................................................................................................... .....................  2546 

Други разред 

 

А Обавезни општеобразовни предмети................................................................................................................   2554 

Б Изборни предмети .......................................................................................................... .....................................   2599 

Б Обавезни стручни предмети....................................................................................................................... ........   2607 

Трећи разред 

А Обавезни општеобразовни предмети ................................................................................................................  2621 

Б Изборни предмети  ......................................................................................................... .....................................  2654 

Б Обавезни стручни предмети ..............................................................................................................................   2662 

Четврти  разред 

А Обавезни општеобразовни предмети ............................................................................... .................................  2679 

Б Изборни предмети  ......................................................................................................... .....................................  2712 

Б Обавезни стручни предмети ...............................................................................................................................   2719 
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На основу члана 119. став 1. тачка 2) и члана 61. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 

број 88/17 и 27/18-др.закон), планова и програма наставе и учења, односно програма одређених облика стручног образовања, 

Наставничко веће Пољопривредно-хемијске школе на седници одржаној дана 25.06.2018 године, Савет родитеља Пољопривредно-

хемијске школе на седници одржаној дана 29.06.2018 године и Школски одбор Пољопривредно-хемијске школе на седници одржаној 

дана 02.07.2018 године, , разматрали су и усвојили  Школски програм Пољопривредно-хемијске школе за период од 2018 до 

2022године. 

 

 

 

Председник Школског одбора                                                                                         Директор школе 

____________________________                                                                                               ____________________________ 

Драган Куртешанин, дипл.инж.пољ.                                                                                     Драгољуб Златановић, дипл.маш.инж. 
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На основу члана 119. став 1. тачка 2) Закона о основама система образовања и васпитања («Службени гласник РС», број 88/17 и 27/18-др.закон) и члана 

72. Статута Пољопривредно-хемијске школе у Обреновцу, Школски одбор на седници одржаној дана 02.07.2018 године, доноси 

 

 

О Д Л У К У 

О ДОНОШЕЊУ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКЕ ШКОЛЕ У ОБРЕНОВЦУ 

 

I Школски одбор Пољопривредно-хемијске школе у Обреновцу доноси Школски програм Пољопривредно-хемијске школе у 

Обреновцу за период 01.9.2018. године до 31.08.2022 године,  у предложеном тексту. 

 

II Одлуку и Школски програм Пољопривредно-хемијске школе у Обреновцу доставити: Министарству просвете, науке и 

технолошког развоја-Школској управи у Београду и Секретаријату за образовање и дечју заштиту Града Београда. 

 

III Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на огласној табли школе. 

 

 

 

    ШКОЛСКИ ОДБОР ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКЕ ШКОЛЕ У ОБРЕНОВЦУ 

 

   Број: 295/52  од 02.07.2018  године 

                       ПРЕДСЕДНИК 

        ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 

Драган Куртешанин, дипл.инж.пољ. 

 


